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Kolofon 
Splijtstop 
is een blad dat de strijd tegen kernenergie en 
voor- een mens- en milieuvriendelijk energie
beleid wil onder-steunen. Het is voortgekomen 
uit een fusie van Atoomalarm, LEK-Bulletin en 
Onder-stroom. 
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kaartje met naam en adres naar 

SPLIJTSTOP 
postbus 1334 
6501 BN Nijmegen 

en dan krijg je hem voor f12,- tot 1-1-87 nog 4 keer 

Willen degenen die begin februari een 
acceptgiro ontvingen voor het abonne
mentsgeld van 1986, maar deze nog 
niet hebben teruggestuurd, zo snel 
mogelijk betalen. 
Anders is dit voor jullie het laat
ste nummer van Splijtstop. 



Inhoud 
Kernafval 

Kernenergie 

Tegenstroom 

Binnenkort besluit Winsemius waar het kernafval 'tijde
lijk' naar toe moet. In dit nummer aandacht voor die tij
delijke opslag, de diepzee, Dodewaard en het buitenland. 
We beginnen met de konklusie: 11 Niet in zee, niet op land 
en ook ni~t in China.. pag.4 

Er waarde een Duitse ingenieur door Nederland die wees 
p 11 de zwakke plekken van Kalkarn pag.9 
et verzekeren van een kerncentra 1 e is door een part.;-

kuliere verzekering niet op te bren~en. De overheid 
springt bij, maar nog steeds zijn b1j 11 kerncentrales 
e risiko's ongedekt.. pag.20 

De Zeeuwen hebben niet om Borssele 11 gevraagd. Hans 
Bannink, actievoerder in 11Zeeland, vraagt om solidari-
teit.. pag.12 
Om invloed te verwerven zul je weleens een principiële 
veer moeten laten, vindt liesbeth van Es. Maar 11Wees 
niet bang voor vuile handen 11 is haar discussie bijdrage pag.18 

Energiepolitielk De 11 SEP staat onder hoogspanni ng 11 en va 1 t straks in 
drie bedrijven uiteen. Ronald Jansen vertelt wat er aan 

Buitenland 

En verder 

vooraf gaat. pag.14 
11 1n de aanbieding: Olie 11

• Wat betekent dat voor de 
energieprijzen en de nieuwe kerncentrales? Een inter-
view pag.17 

Henk Heykers ging actievoeren tegen de geplande opwer
kingsfabriek in Wackersdorf. Hij was daar 11 toen er nog 
bos was ••• 11 pag .16 
In Frankrijk is de Superphénix in bedrijf genomen. De 
kweekreaktor maakt elektriciteit en 11 het begin van een 
bom11 pag.lO 

Na jaren zou er weer een meerderheid vóór kernenergie 

~
ijn, maar de 11 TROS gaf onjuiste opiniecijfers 11 

Korte Berichten met: Start kampagne Stem tegen Kernener
gie; de Zure Regenweek; sluiten van kerncentrales levert 
geld op 
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Niet in zee, niet op land 
en ook niet in China 

De winnaar van de anderhalf jaar geleden begonnen 'afval
race' van kandidaatgemeentes voor de bovengrondse opslag 
van het kernafval is misschien al bekend als je dit leest. 
Tussen de twee finalisten Borssele en Moerdijk is dan een 
keuze gemaakt. 

ergens 'tijdelijk' op te slaan zolang er nog geen zicht is 
op een aanvaardbare eindopslag. 

Het genante optreden van de Commissie Geertsema is ge
schiedenis geworden. De aandacht moet gelukkig weer meer 
uitgaan naar de milieutechniese aspekten van de opslag 

De ontwikkelingen rond die eindopslag gaan een hele beden
kelijke kant op. In eigen land worden de zoutkoepels die 
aan de hand van de eerste kriteria ongeschikt waren bevon
den, opnieuw onderzocht. De zoutkoepels kunnen niet veran
derd worden, maar de kri teri a we 1. Deze eerste fase van 
het nieuwe zoutkoepelonderzoek zal begin '87 worden afge
rond. Een andere optie is de diepzeeopslag. Madeleen Hel
mer beschrijft de stand van zaken rond deze methode die 
achter de hand gehouden wordt voor als al het andere mis
lukt. 

die tot nu toe ondergeschikt waren aan de bestuurlijke 
kant van de zaak. De heibel rond het eerste milieu-effekt
rapport (MER) over de opslag geeft aan dat Winsemi us het 
op de valreep nog knap lastig ka.n krijgen met zijn 'oplos
sing' voor het kernafvalprobleem. Herman Damveld zet de 
laatste gebeurtenissen op een rijtje en Gerd Vink vertelt 
waarom het Landelijk Platform tegen Kernenergie (LPTK) 
een klacht heeft ingediend bij de nationale omeudsman. 
In de discussie die nu voor de deur staat -en die waar
schijnlijk niet vöör de verkiezingen tot een besluit 
leidt- zullen de tegenstanders van de opslagplaats nadruk
kelijk herhalen dat het onverantwoordelijk is om het afval 

Maar dê oplossing van het kernafvalprobleem wordt de laat
ste tijd niet zozeer gezocht in de milieutechniese hoek, 
maar in de handel. Madeleen Helmervertelt over de vergaan
de onderhande 1 i ngen tussen met name Duits 1 and en de VS met 
derdewereldlanden. Nederland wacht af heet het officieel, 
maar bij de onderhandelingen met buitenlandse consortia 
over de bouw van kerncentrales speelt de overname van het 
afval een centrale rol. 

COVRA-rapport 
krijgt dikke onvoldoende 

Tot nu toe hebben we te maken met 
atoomafval van de kerncentrales Dode
wáard en Borssele en van industrie, 
laboratoria en ziekenhuizen. Bij de 
kerncentrales onderscheiden we het 
bedrijfsafval (grotendeels licht- en 
middelradioaktief) en de uraniumbrand
stofstaven. Tot 1982 werd het be
drijfsafval en het afval van de indus
trie en dergelijke in de oceaan ge
dumpt. De uraniumbrandstofstaven die 
uit de kerncentrales kwamen hadden 
(en hebben) als bestemming een opwer
kingsfabriek in het buitenland. Daar 
wordt het nog overgebleven uranium en 
het in de. kerncentrale gevormde plu
tonium uit de staven gehaald, waarbij 
verschillende soorten radioaktief af
val overblijven, waaronder het gifti
ge, warmte afgevende hoogradioaktieve 
kernsplijtingsafval. Al deze stoffen 
worden teruggestuurd naar Nederland. 

brandstofstaven 
Er wordt soms de indruk gewekt dat 
het atoomafval vooral afkomstig zou 
zijn van ziekenhuizen. Maar dat is 
niet waar. Van het afval dat in 1982 
gedumpt werd, kwam volgens een onder
zoek slechts 9% uit de ziekenhuizen. 
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Het bedrijfsafval van de kerncentra
les bedroeg wat betreft de radioakti
vitei.t ruim 60%. Bovendien is de ra
dioaktiviteit van de brandstofstaven 
uit de kerncentrales ongeveer 2000 
keer zo hoog als die van het bedrijfs
afval, als de brandstofstaven 1 jaar 
oud zijn. Het grootste probleem wordt 
dus gevormd door de brandstofstaven 
van de kerncentrales en niet door het 
ziekenhuisafval. 
In 1982 ging de regering op zoek naar 
een tijdelijke opslagplaats voor ra
dioaktief afval boven de grond. Men 
vond de gemeente Zijpe bereid dit af
val voorlopig op het terrein van de 
ECN in Petten op te slaan. Daarbij 
zegde de regering toe dat uiterlijk 
1 januari 1986 besloten zou worden 
waar het afval naar toe zou gaan. Ook 
beloofde de regering dat die nieuwe 
opslagplaats per 1 januari 1989 gereed 
zou zijn. Vanaf 1984 wordt er te Zij
pe laag- en middelaktief afval opge
slag.en. 

De meerderheid van de Tweede Kamer 
heeft op 1 oktober 1984 besloten tot 
de bouw van één centrale opslagplaats 
bovengronds voor alle soorten radio
aktief afval. Daartoe heeft de rege-

Herman Damveld 

ring verschillende stappen ondernomen. 
De eerste stap was de instelling van 
een kommissie onder voorzitterschap 
van Geertsema. Deze kommissie heeft 
op 6 februari 1985 een lijst van twin
tig mogelijke vestigingsplaatsen voor 
de opslag bekend gemaakt. Op 4 april 
1985 werd deze lijst teruggebracht 
tot 12 en op 8 oktober 1985 tot drie: 
het Sloegebied; het terrein van de 
kerncentrale Borssele en Moerdijk. 
De tweede stap was de zorg voor een 
Milieu Effekt Rapport (MER). Dit is 
als volgt gegaan: Eerst heeft de rege
ring richtlijnen opgesteld, na in
spraak. Dit gebeurde in juli 1985. 
Vervolgens ging de organisatie die de 
opslag wil maken, de COVRA, een MER 
maken. Dat rapport is in november 
vèrschenen. Een ieder kreeg weer in
spraak en kon zeggen wat hij of zij 
van het MER vond. Tenminste, dat was 
de bedoeling. Verschillende mensen 
hebben het MER van de COVRA aange
vraagd vanwege de inspraak, maar kre
gen het rapport te laat of helemaal 
niet. De inspraakreakties zijn bestu
deerd door de Voorlopige Commissie 
MER, de VC-MER, die door de regering 
is ingesteld om milieu effekt rappor
ten te beoordelen. De VC-MER heeft 



op 29 januari 1986 verslag uitge
bracht. 

MER onvoldoende 
Het rapport van de VC-MER is erg kri
ties over het milieu effekt rapport 
van de COVRA. Zo wordt vastgesteld dat 
"het MER op veel onderdelen niet vol
doet aan de gestelde eisen". Ook zijn 
de gevolgen voor mens en milieu zowel 
bij normaal bedrijf als bij storingen 
en ongelukken "op onvoldoende wijze 
aan bod gekomen". Oe VC-MER vindt dat 
het rapport van de COVRA "te weinig 
diepgang vertoont om de mogelijkheid 
van een veilige en betrouwbare uitvoe
ring (van opslag,HD)te kunnen beoorde
len". Deze beweringen worden verduide
lijkt aan de hand van een groot aan
tal voorbeelden. 
Het MER was zogenaamd 'lokatie-onaf
hankelijk', dat wil zeggen het was 
van toepassing op alle mogelijke ves
tigingsplaatsen. Later zou een op de 
gekozen plaats toegesneden MER gemaakt 
moeten worden. 
Uit het bovenstaande kunnen we konklu
deren dat de COVRA een rapport heeft 
ingeleverd dat niet voldoet aan de ei
sen die de regering gesteld heeft . 
Het zou derhalve voor de hand liggen 
dat de COVRA het huiswerk over zou 
moeten doen of dat een andere organi
satie, bijvoorbeeld een klub die het 
vertrouwen van de milieubeweging ge
niet, een MER zou moeten maken . Maar 
nee, de VC-MER stelt voor, om "vertra
gingen in de besluitvorming te vermij
den" , dat de CO VRA een herkansing 
krijgt en voor allé drie de mogelijke 
vestigingsplaatsen een milieu-effekt
rapport maakt. 
Toch stelt het voorstel van de VC-MER 
de regering voor een probleem: vol
gens een schema van Winsemius van 8 
oktober 1985 zou rond 10 februari '86 
besloten worden waar de opslag zou 
komen en zou vanaf dan een MER voor 
die ene plaats gemaakt moeten worden . 
Het voorstel van de VC-MER doorkruist 
het regeringsbeleid. 

zoudcoepela 
Al sinds 1976 zijn er plannen voor 
proefboringen in zoutkoepels onder 
Groningen en Drenthe. Er waren toen 
eisen waar die zoutkoepels aan zou
den moeten voldoen om geschikt te zijn 
voor opslag van atoomafval. Maar de 
Tweede Kamer vond die eisen (kriteria) 
te vaag en vroeg om meer duidel i jkheid 
Een motie van het CDA daarover werd 
in 1978 aangenomen. In 1979 bracht de 
regering een lijst met nieuwe eisen 
uit. De diskussie daarover leidde tot 
de slotsom dat geen enkele zoutkoepel 
aan de eisen voldeed. Dus is geen 
enkele zoutkoepel geschikt voor opslag 
van atoomafval. Minister van Aardenne 
heeft dat ook erkend in 1984. Hij be
sloot toen echter niet op te houden 
met proefboringsplannen. Nee, hij 
vond dat de eisen bijgesteld zouden 

Eer !I tgav• • .," IHtt 
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Ru~~ntf!lrJ<o.. ll OrdCtn<ng•n M ·ttuoon~,. 

D«ember 1985 

M A GA Z IN E 0 V E R R U I M TE L I J I( E 0 R D EN IN G EN M I L I E U 8 E H E E R 12 

Co ·tra·e Of(ec ~ ~ VOOII<htmo 
,." &tr:me SetreM nçll/1 
Van Al,.emade1aan 8!> 
2597 AC DfJn Haag 
ro.oiOOfl : 070. 26 •2 01 

"Er wordt soms de indruk gewekt dat het afval vooral afkomstig is 
zou zijn uit ziekenhuizen" 

moeten worden. CDA en VVD gingen daar
mee akkoord. 
Een vreemde gang van zaken. Als je 
vaststelt dat zoutkoepels niet aan 
de eisen voldoen, is het logies om af 
te zien van opslag in die zoutkoepels. 
Oe regering bewandelt een andere weg 
en wil die eisen aanpassen. Een lijst 
met nieuwe kriteria zal in de zomer 
van 1986 verschijnen. 

Oe plannen voor opslag boven de grond 
deugen niet . Oe COVRA heeft een 
slecht mil i eu-effekt-rapport gemaakt. 

Oe plannen voor opslag onder de grond 
zijn al niet veel beter. Daarmee ko
men de kerncentraleplannen op de tocht 
te staan. Volgens een motie die de 
Tweede Kamer in juni heeft aangenomen 
mag namelijk slechts dan een vergun
ning voor de bouw van nieuwe kerncen
trales verleend worden nadat de Kamer 
met een oplossing van het afvalvraag
stuk heeft ingestemd. Wat er nu voor 
handen is, is niets. Alle reden voor 
de Kamer niet verder te gaan met de 
kernenergieplannen. • 

5 



Diepzee opslag 
Het is 11 september 1985. Aan de kade 
van Willemstad op Curaçao ligt de 
Greenpeace, het schip van de gelijkna
mige organisatie, afgemeerd. Het 
schip is op weg naar Moruroa om aktie 
te voeren tegen de Franse kernproeven 
en dat is ook het belangrijkste onder
werp op een perskonferentie die door 
een dozijn Antilliaanse journalisten 
wordt bijgewoond. 
De Greenpeace-woordvoerder grijpt de 
gelegenheid aan om ook een ander on
derwerp even ter sprake te brengen: 
de plannen van een aantal landen, 
waaronder Nederland, om 1500 kilome
ter ten oosten van Haiti hoog radio
aktief afval in de zeebedding te dum
pen. De journalisten reageren verbijs
terd en zij niet alleen. Niemand op 
de Antillen wist ergens van en de men
.sen zijn woedend. Antilliaanse politi
ci eisen deelname in de Nederlandse 
delegatie die kort daarop de London 
Dumping Conventie zal bijwonen. Dat 
wordt geweigerd. Er worden vragen ge
steld in de Tweede Kamer, maar de re
gering ziet geen reden om, ondanks 
de ongerustheid van landgenoten, het 
onderzoek af te breken. 

Deze gebeurtenissen zijn illustratief 
voor de geheimzinnige sfeer rond het 
onderzoek naar 'seabedemplacement' 
van hoog radioaktief afval. Dit onder
zoek wordt uit~evoerd door de Seabed 
Working Group (SWG) een·samenwerkings
verband van de VS, Engeland, Frank
rijk, Japan, Canada, Zwitserland, 
West Duitsland, België en Nederland. 
VoJJr bijna al deze landen i.s de op
slag van hoog radioaktief afval een 
optie die achter de hand wordt gehou
den, al wordt dat van Engeland betwij
feld. Elk land streeft ernaar om het 
kernafval op het land op te slaan. 
Maar nog nergens is een aanvaardbare 
opslagwijze gevonden en dus w.ordt ook 
de diepzeebodem onderzocht naar de 
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mogelijkheid om dáár het kernafval te 
dumpen. . 
Het onderzoek naar de geschiktheid 
van de diepzeebodem concentreert zich 
op vijf gebieden: drie in de Atlantie
se Oceaan en twee i.n de Pacific (zie 
illustratie). De SWG is onderverdeeld 
in een zevental werkgroepen die ieder 
een aspekt van deze dumpvorm bestude
ren. Daarbij ligt het accent vooral 
op het sedimentonderzoek en de wijze 
van dumpen. Gedacht wordt aan een 
soort torpedo die de vaten kernafval 
de bodem inschiet. 
Het onderzoek zal in 1987 naar ver
wachting worden afgerond. Tot nu toe 
is heel weinig bekend gemaakt over de 
vorderingen die de verschillende werk
groepen maken. Een aantal werkgro.eple-· 
den is er voorstander van om als deel 
van het onderzoek proeven te nemen 
met de opslag van kernafval in de 
diepzeebodem. 
Op dat moment zal de diskussie over 
de vraag of diepzeeopslag wel verenig
baar is met de London Dumping Conven
tie -die dumping van hoog radioaktief 
afval in het zeemilieu ten strengste 
verbiedt- fel oplaaien. Canada is het 
enige land in de SWG dat daar bij 
voorbaat haar bedenkingen over uitge
sproken heeft. Maar het tekort aan 
kritici binnen de SWG wordt ruim
schoots goedgemaakt door een groeiend 
verzet bij met name de derde wereld
en ongebonden landen die de London 
Dumping Conventie hebben ondertekend. 

Ook al heeft de diepzeeopslag van 
kernafval niet de eerste prioriteit 
bij de deenemende landen aan de SWG, 
opslag op land wordt naarmate de tijd 
dringt stteds onmogelijker. Het is 
zaak dat we ons niet laten verrassen 
door een in alle stilte uitgewerkt 
plan voor dumping daar waar niemand 
woont, maar het milieu zo kwetsbaar 
is. • 

Gesjoemel Gerd Vink 

Het is nog steeds officiële politiek 
dat eerst het afvalprobleem moet wor
den opgelost voordat er kerncentrales 
gebouwd kunnen worden. 
Dit nu is niet gelukt. 
De kommissie Geertsema heeft op lou
ter bestuurlijke gronden twee kandi
daatplaatsen uitgekozen voor een ver
w~rkings- en opslagbedrijf voor de 
COVRA. De MER was de enige procedu-
re waarmee de milieuhygieniese gevol
gen van deze opslag getoetst werd. 
En met die MER-procedure is op on
aanvaardbare wijze gesjoemeld. 
De definitieve lokatie moest voor 
1 januari 1986 bekend zijn. Dat 
had Winsemius toegezegd aan de ge
meente Zijpe, waar het afval nu tij
delijk ligt opgeslagen. 
Bij de plaatskeuze zou de MER nog 
niet afgerond kunnen zijn. Dus be
sloot de minister eerst een lokatie
onafhankelijke MER te laten maken. 
De procedure moest wat overhaast 
worden uitgevoerd, maar door wat 
extra vertraging kwam het niet voor 
elkaar. Het geheel is toen wat aange
past, zodat wel het rapport van de 
COVRA, maar niet de inspraakreakties 
erop konden worden meegenomen in het 
bestuurlijk overleg met de gemeentes 
en provincies over de lokatiekeuze. 

De insprekers hadden de grootste moei
te om aan het rapport te komen. De 
afvalgroep van het LPTK bestelde een 
dag na het uitkomen van de MER een 
exemplaar. Het werd een dag na slui
ting van de inspraaktermijn bezorgd. 
Er is nu een brief gestuurd naar de 
landelijke ombudsman, professor Rang, 
met klachten over de beperking van de 
MER door de lokatiekeuze, het vroeg
tijdig gebruik van het COVRA-rapport 
door de minister (nog voor toetsing 
door de VC-MER), het gebruik van de 
MER als legitimatie voor kerncentra
les en vooral het bemoeilijken van de 
toch beperkte inspraakmogelijkheden. 
Over het gesjoemel met de inspraak 
zijn ook uit de omgeving van Borssele 
en Moerdijk klachten bij de lande-
lijke ombudsman ingediend. • 



Kernafval is geen milieuprobleem 
maar handel 

"Als je mijn reaktor neemt, neem ik 
jouw afval. Als dat op een verantwoor
de wij ze wordt. opgeborgen, vind .ik 
dat een fatsoenlijke oplossing", mi
nister Winsemius aan het woord in de 
Volkskarnt van 8 februari jl. Zijn 
uitspraak -hij noemt in hetzelfde 
interview geen andere 'oplossingen'
bevestigt opnieuw het vermoeden dat 
export van het nederlandse kernaf-. 
val de oplossing is waar de huidige 
regering zich het meest van voorstelt. 

derde wereld 
De gedachtenvorming van de minister 
krijgt ongetwijfeld impulsen van de 
ontwikkelingen in het buitenland. 
Een paar derde wereldlanden hebben 
al aangeboden het afval onder hun hoe
de te nemen waarop met name West
Duitsland en de VS driftig aan het 
onderhandelen sloegen. 

De definiteve opslag van het west
duitse kernafval zou in de zoutkoe
pels van Gorleben, aan de Oostduitse 
grens moeten plaatsvinden. Dit plan 
gaat alleen gepaard met veel protes
ten en kritiese kommentaren op de 
onderzoeken naar de geschiktheid van 
de zoutformaties. Het wordt ook een 
erg dure grap. De toekomstige exploi
tant schat de totale kosten voor on
derzoek en aanleg van de mijn op 2,6 
miljard DM (van Aardenne denkt de Ne
derlandse afval-opslag met 450 mil
joen gulden te kunnen bekostigen). 
Bovendien is nog steeds niet zeker 
of het duitse afval ooit in de schach
ten van Gorleben zal verdwijnen. On
langs is kontakt tussen de koepels en 
het grondwater ontdekt. 
Ondertussen zitten de Duitsers flink 
omhoog met het kernafval uit de zes
tien centrales. In West-Duitsland is 
totaal voor 6500 ton aan opgebrande 
splijtstopstaven tijdelijke opslag
ruimte beschikbaar. Maar rond de 
eeuwwisseling zal de hoeveelheid zijn 
opgelopen tot ongeveer 10.000 ton. 

China-syndroom 
Toen kwam China en deed in 1983 een 
aanbod om in de Gobi-woestijn. een in
ternationale opslagplaats voor kern
afval in te richten. China vindt het 
naar haar genoemde syndroom kennelijk 
te fantasievol en werkt aan een eigen 
variant. 
Het Chinese aanbod is voor de West
duitse atoomlobby als een godsgeschenk 
uit de hemel komen vallen. Al moet . 
dat 'geschenk' niet al te letterlijk 
worden opgevat. China wil wel dollars 

Madeleen Helmer 

krijgen, zo'n twee miljoen per ton on
opgewerkte splijtstofstaven. 
In juni 1985 werd een kontrakt afge
sloten voor de eerste 150 ton die 
naar China gaan. China heeft zich 
sinds kort aangesloten bij het Inter
nationale Atoomagentschap (IAEA) in 
Wenen, dat toezicht houdt op de op-

' slag en ervoor zorgt dat China het 
uranium en plutonium dat ze uit de 
brandstofstaven mag winnen niet voor 
kernwapens gebruikt of naar andere 
landen exporteert. 
Naast westerse devi.ezen is China 
ook gefnteresseerd in atoomtechnolo
gie. De Westduitse KWU maakte grote 
kans op een order van 4-5 miljard 
·voor de bouw van twee kerncentrales 
van ieder 1000 MW. Maar onlangs werd 
bekend dat deze order niet doorgaat 
omdat China bang was zich teveel in 
de schulden te steken. 

Naar verluid hebben ook andere derde 
wereld-landen een internationale op
slagplaats voor kernafval aangeboden. 
Somaliä zou een gebied aan de VS heb
ben verpacht en de vroegere regering 
Numeiri van Soedan zou met het Duitse 
bedrijf Gettys, gespecialiseerd in nu
kleaire transporten, een verdrag heb
ben afgesloten. 
Dit laatste voorbeeld is tekenend 
voor het politieke gevaar van derge
lijke verdragen. Kort nadat Numeiri 
met de Duitsers een overeenkomst had 
afgesloten werd hij door de militai
ren afgezet. Het is ondu.idelijk wat 
er nu met verdrag gebeurd. Voor het
zelfde geld was er al kernafval in 
Soedan en was het nu onduidelijk wat 
er met het uranium en pZutonium uit 
dat afval zou gebeuren •.. 
De VS onderhandelt niet alleen met 
derde wereld-landen over de opslag 
van het kernafval. Drie vooraanstaan
de Amerikaanse wetenschappers kwamen 
eind vorig jaar met het voorstel de 
nieuw. te ontwerpen opslagplaatsen in 
de VS open te stellen voor buitenlands 
afval. Volgens de Amerikaanse BeZeids
wet KernafvaZ moeten de opslagplaatsen 
met monitoren bewaakt worden en het 
afval moet er weer weggehaald kunnen 
worden als dat nodig is. Volgens de 
drie zou de VS door het buitenlands 
afval op te nemen de internationale 
atoomindustrie een geweldige stimu
lans kunnen geven: 
Het 'Energy Research Advisory Board' 
van het amerikaanse energieministerie 
(DOE) kwam afgelopen november al met 
het voorstel dat DOE kleine hoeveel
heden uit Amerika afkomstige uitge
werkte brandstof zou kunnen terugne~· 
men van 'loyale bondgenoten'. De VS 

heeft al een verdrag ondertekend waar
in het 25 ton uitgewerkte brandstof 
uit een Taiwanese onder.zoeksreaktor 
terugneemt. Deze brandstof is echter 
niet van Amerikaanse, maar van Cana
dese afkomst. Het lijkt erop dat de 
praktijk de plannen al heeft inge
haald. 

in ruil voor order 
Twee jaar geleden ontkende SEP~voor
lichter van Wijk nog ten stelligste 
dat het bestaande kontakt tussen de 
SEP en het Duitse bedrijf dat met 
China over opslag van het kernafval 
aan het onderhandelen was iets te ma
ken had met Nederlandse interesse 
voor die optie. "Wij moeten zelf voor 
ons afval zorgen en er in Europees 
verband een oplossing voor vinden, 
vond de voorlichter. 
Een jaar later komt opslag in het 
buitenland voor het eerst in een 
offi'cieel regeringsstuk voor, en wel 
in het regeringsstandpunt over de 
nieuwe kerncentrales. Het konsortium 
dat in de offerte voor de bouw van de 
kerncentrales aanbiedt het nederlands 
afval terug te nemen, maa·kt goede kan
sen. 
Winsemius noemt nu die optie als de 
belangrijkste oplossing voor het kern
afvalprobleem. 

Ook al duidt alles erop dat de oplos
sing van het kernafvalprobleem in het 
buitenland gevonden moet worden, een 
echt beleid hiervoor bestaat nog niet. 
Bestaan er bijvoorbeeld kriteria waar 
die opslag in het buitenland aan moet 
voldoen? De VROM-voorlichtster die 
eerst aanneemt dat ze bestaan en de 
gegevens even op zal zoeken meldt even 
later dat er nog geen eisen zijn waar 
opsla-g in het buitenland aan moet vol
doen. "Mocht er een land zijn dat het 
afval wil nemen, dan zullen we dat 
van geval tot geval bekijken. We moe
ten er zeker van zijn dat zo'n land 
daar met een goede manier mee om weet 
te gaan. Echte kriteria bestaan dus 
nog niet, maar ik neem aan dat als een 
land het afval op wil slaan, dat wij 
dan onze .kriteria voor opslag daaraan 
toetsen." 

Het enige 'beleid' bestaat uit wat 
balletjes die opgeworpen worden en het 
met interesse volgen van ontwikkelin
gen in het buitenland. 
Neoertand heeft laten weten dat ze in
teresse heeft en nu moeten de buiten
landse konsortia maar reageren. Dat 
zal konkreet gebeuren in april-mei, 
als de offertes worden aangevraagd. 
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Zoals Theo van de SABde in de vorige 
Splijtstop al beschreef zijn er vijf 
Konsortia in vier landen die interes
se hebben voor de kerncentrale-order. 
De bedrijven komen uit Zweden, Frank
rijk, West-Duitsland en de VS. 
Het verhaal van de VS en West-Duits
land is bekend. In Frankrijk zijn ze 
nog in een beginstadium wat betreft 
de eindopslag van het eigen afval. 
Voor zover bekend is export naar het 
buitenland niet aan de orde geweest. 
In Zweden is er wel in het parlement 
over gesproken, naar aanleiding van 
de berichten uit Nederland. Toen is 
duidelijk gesteld dat voor Nederlands 
afval geen plaats is. Al laat de formu 
lering in het midden of uitgewerkte 
splijtstofstaven niet als afval maar 
als brandstof behandeld kunnen worden. 
Toch ligt het gezien de politieke 
verhoudingen in Zweden niet voor de 
hand dat Nederlands af va 1 daar naar 
toe gaat. 
De hoogste ogen gooien dus de Duitse 
en Amerikaanse konsortia.en het is 
niet uitgesloten dat straks Nederlands 
afval via West-Duitsland in China ge
dumpt wordt. 

onacceptabel 
Nieuwe kerncentrales zijn pas accepta
bel wanneer er voor het kernafval-pro
bleem een verantwoorde oplossing is 
gevonden, is het standpunt van de re
geringspartijen. 
De beste oplossingen bleken in het 
verledenal sterk bepaald te worden 
door de nationale geologiese gesteld
heid. Zo was in het ene land graniet 
de beste oplossing en in het andere 
zout. Straks zal je zien dat het kern
afval niet beter opgeborgen kan worden 
dan in de Gabi-woestijn of de Sahara. 
'Toevallig' willen de betrokken lan
den het afval nog hebben ook. 

Deze tendens is volstrekt onaccepta
bel en het is de hoogste tijd dat mi
lieubeweging samen met ontwikkelings
organisaties en anderen een eind ma
ken aan deze 'optie' voor de opslag 
van het kernafval. • 
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Windscale at last ... 
In Engeland is weer diskussie ontstaan 
over de opwerkingsfabriek van Wind
scale/Sellafield. 5 februari was er 
alarm in afdeling B.205, waar splijt
stof uit de magnox-reaktors wordt op
gewerkt. Bellen rinkelden en het 
licht sprong op oranje: de waarschu
wing voor radioaktieve lekkage binnen 
het gebouw, Drie stralings-werkers 
waren in een afgeschermde. ruimte be
zig met onderhoud van een verntila
tiepomp. Door een menselijke fout 
werd er lucht geblazen langs een 
zuurbad waarin plutonium was opgelost. 
Er ontstond ±o een plutonium-nitraat
nevel die de ruimte besmette. 
Dertig mensen verlieten in allereil 
het geouw en werden daarop medies 
onderzocht. Elf personen bleken be
smet met radioaktieve stof op kleren 
en huid. Een van hen had de maximum 
dosis voor een jaar ingeademd. Die 
mag nu wat anders gaan doen. Volgens 
de bedrijfsleiding van de BNFL,·de 
eigenaar van Windscale, was er geen 
straling gemeten buiten het gebouw; 
het licht was niet op rood gesprongen. 

Er zijn dit jaar al weer vier van der
gelijke 'incidenten' geweest. Het be
drijf wijt de ongelukjes nu zelf aan 

.ouderdom van de installaties, Vervol
gens wijst de bedrijfsleiding op 
nieuwe installaties voor de afvalbe
handeling die nu ontwikkeld worden en 
op de beperking van de lozingen in de 
Ierse Zee sinds de jaren •70. 

Het door de opwerkingsfabriek geloos
de spoelwater is verantwoordelijk 
voor drie-kwart van de radioaktieve 
vervuiling in West Europa en ~1ordt 
in onderzoeksrapporten aangewezen als 
de oorzaak van een toename van kanker
en leukemiegevallen in Cumbria en 
aan de Ierse oostkust tegenover Wind
scale. Ierse vertegenwoordigers in 
het Europese parlement hebben volle
sluiting van de opwerkingsfabriek 
geëist, tot bekend is wat de oorzaak 
is van de ongelukken en lekkages. 

Op 12 maart is een opvallend rapport 
uitgebracht door een speciale parle
mentaire kommissie die de Engelse 
kern-industrie doorlichtte. De kom
missie is unaniem in haar vernieti
gend oordeel over Windscale. Het rap
port noemt het te veel lozen binnen 
de te ruime lozingslimieten en de ge
brekkige verpakking en registratie 
van afval dat bij Drigg, vlakbij 
Windscale ligt opgeslagen. Als daar 
iets misgaat kunnen ze niet meer na
gaan welke stoffen de stralingsmeters 
doen uitslaan. De parlementaire kom
missie had daarnaast kritiek op de 

"willekeurige manier waarop naar 
nieuwe opslagplaatsen gezocht wordt" 
in Engeland. Het unanieme advies van 
de parlementariërs luidt dat eerst 
uitgebreid onderzoek gedaan moet wor
den naar de beste afval-verwerking. 
Door er iets meer geld in te steken 
zou het vertrouwen van het publiek 
teruggewonnen kunnen worden. 

De Engelse regering zal Sellafield 
niet sluiten. Een van de taken van de 
opwerkingsfabriek is de produktie van 
plutonium voor kernwapens. En Engeland 
wil z'n kernwapens nog steeds op peil 
houden. Een tweede reden die aange
voerd wordt is dat Engeland met een 
enorme hoeveelheid gebruikte magnox
splijtstofstaven zit. Die staven cor
roderen snel in de opslagtanks en 
moeten daarom snel verwerkt worden. 
De enige installatie die daarvoor 
beschikbaar is, is de verouderde plu
toniumfabriek van Windscale. 
Di.e kan zo aan het publiek worden 
voorgesteld als 'afvalverwerkingsbe
drijf, maar in werkelijkheid produ
ceert een opwerkingsfabriek meer af
val dan ze verwerkt. De meest recen
te schatting is dat alleen al het vo
lume aan laag- en middelaktief afval 
door de opwerking tot 16 keer zo 
groot wordt. 

Windscale dreigt de nukleaire vuilnis
bak van de wereld te worden als vol
gens planning van BNFL in 1991 de 
nieuwe oxide-opwerkingsfabriek 
(THORP) in bedrijf komt. De oude oxi
de-fabriek werd in 1973 gesloten na 
een ongeval. Sindsdien zijn nieuwe 
opwerkingskontrakten gesloten met 
buitenlandse klanten {waaronder 
Dodewaard) en is een grote hoeveel
heid oxide-splijtstof aangevoerd en 
tijdelijk opgeslagen. 
Het is inmiddels de vraag of die op
werking nog wel ekonomies kan zijn. 
Uranium uit gebruikte splijtstofsta
ven halen is duurder dan nieuwe ura
nium gebruiken. En de verkoop van 
plutonium lukt niet zo goed door de 
vertraagde ontwikkeling van kweekreak
toren. De parlementaire kommissie 
ziet THORP niet meer zitten. 

In Engeland is naar aanleiding van 
de ongelukken bij Windscale en de 
verontrustende rapporten de roep om 
sluiting van de fabriek weer luid 
te horen. Ook Greenpeace heeft de 
Sirius er weer naar toe gestuurd om 
die eis te onderschrijven. Als het 
aan de Britse regering ligt vindt er 
hooguit weer een naamsverandering 
plaats om het negatieve image van 
de fabriek weer op te vijzelen. • 



Afvaloven lost niets op 
De Dodewaardse central~. als bejaarde 
dame nog steeds in bedrijf, gaat sa
men met de KEMA een verbrandingsoven 
voor radioaktief afval bouwen. Het is 
de bedoeling dat in deze oven licht
en middelaktief afval en wat radio
aktieve olie bij een temperatuur van 
1000 C "onschadelijk" wordt gemaakt. 
De jubelberichten zullen we ondertus
sen al wel gelezen hebben. door deze 
unieke installatie kan men het afval 
circa vijftig maal verkleinen. Gewel
dig toch, ••• of zit er een addertje 
onder het gras? 

Jawel, en misschien wel twee adder
tjes. Het gaat om een door de KEMA 
zelf ontwikkelde oven die nogal een
voudig is. Zo eenvoudig, dat het Mi
nisterie van Volkshuisvesting Ruim
telijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) de installatie als te simpel 
beoordeelde: kans op storingen, 
slechte werking, onvoldoende rook
gasfiltering en slecht bestand te
gen zuren. Haar eindoordeel: onge
schikt en onvoldoende. 
De Gezondheidsraad bestudeerde eni
ge jaren gelden twee andere typen 
ovens: in Karlsruhe en in Mol, Bel
giä. Haar oordeel over deze ovens, 
nota bene betere ovens dan die van 

de KEMA, luidde: riskanter voor de 
omgeving dan de konventionale per
singsmethode, duurder en omslach
tiger. Bovendien werd aangetoond 
dat de verkleiningsfaktor 50 een 
staaltje boerenbedrog was. Inklu
sief verpakken, in vaten cement, 
maakt het weinig uit of je nu perst 
of verbrandt. 
De Dodewaardse kerncentrale heeft 
voor haar verbrandingsoven drie 
vergunningen nodig en die zijn thans 
binnen. De provincie, de gemeente en 
het rijk gaven hun fiat. Maar niet 
onopgemerkt en zonder protesten. Met 
name de Stroomgroep Dodewaard onder
neemt allerlei om de bouw tegen te 
gaan. Voorlopig is slechts landelij
ke aandacht het resultaat. Alle be
zwaren, dat waren er vele, in alle 
mogelijke bezwaarschriften werden van 
de tafel geveegd. ~ovendien wordt de 
hele gang van zaken rondom het aante
kenen van bezwaar, lijkt het, op ver
schillende terreinen vertraagd en 
verdoezeld: in de Staatscourant op 
vreemde plaatsen publikaties, gesjoe
mel met data, vertraging in beant
woording van kamervragen. 
Toch is de Stroomgroep niet van plan 
het bijltje erbij neer te leggen. Er 
liggen nog verscheidene wegen open 

De zwakke plek van Kalkar 
De West-Duitse ingenieur Szepan heeft de afgelopen maanden 
opzien gebaard met zijn uitspraken over de veiligheid van 
de kweekreaktor in Kalkar. Szepan, geen printipiële tegen
stander van kernenergie, onderzocht vijf jaar geleden in 
opdracht van de Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) 
de veiligheidstechniek van Kalkar. Omdat de GRS zich wei
nig van Szepan•s kritiek heeft aangetrokken probeert de 
ingenieur bij anderen gehoor te vinden voor zijn bezwaren. 
Voor het te laat is. 
In Der Stern van eind december '85 
beschreef Szepan enkele duidelijke 
tekortkomingen van de kweekreaktor. 
Het gebouw waar de apparatuur voor de 
snelafschakeling van de kweekreaktor 
staat is beveiligd tegen het erop 
neerstorten van een vliegtuig. Dat 
betekent wel dat deze bunker voort
durend doorgelucht moet worden. Die 
lucht wordt met ventilator en water
radiator aangevoerd. Ventilator en 
radiator zijn driemaal uitgevoerd. 
Maar alle drie de ventilatoren halen 
wel hun frisse lucht uit hetzelfde 
beluchtingskanaal. 
Wanneer een water-radiator springt 
komt daardoor een grote hoeveelheid 
water in de ruimte met de elektroni
ka. Het snelafschakelsysteem valt dan 
uit. 
Als er water komt in de ruimtes waar 

temperatuur, druk en neutronenstroom 
worden gemeten, dan reageert de 
apparatuur met het signaal "Neutro
nenstroom laag" en geeft opdracht de 
aktiviteit van de reaktor te verho
gen. Dat leidt dan tot een nukleai
re uitbarsting. 
De natrium-koeling is eveneens een 
zwak punt. Kleine natrium-lekken 
aan de pompen zijn niet te vermijden 
(al tijdens het proefdraaien van het 
sekundaire koelcirkuit, afgelopen 
jaar, zijn al ettelijke lekken ont
dekt en er zijn enkele malen na
triumbranden geweest). Natriumdrup
pels komen in het omringende stik
stof terecht. Stikstof wordt als 
isolatie gebruikt omdat natrium met 
water en lucht ontbrandt. Wanneer 
dan een warmtewisselaar, die het 
stikstof moet afkoelen, kapot gaat, 

Bart Lindeboom 

om bezwaar te maken tegen de snode 
plannen, al moet gezegd worden dat 
het een hopeloze strijd lijkt. 
Onlangs kregen drie partijen die om 
schorsing van de vergunning krachtens 
de kernenergiewet hadden gevraagd bij 
de Raad van State, de Stroomgroep, 
Stichting Natuur en Milieu en Kriti
sche Massa, op de zitting te horen 
dat de kerncentrale haar gang mocht 
gaan. Te zijner tijd zou bekeken wor
den of de oven nou echt wel veilig 
was. Als het kalf •••• 
Een ruggesteuntje kreeg de Stroom
groep onlangs nog uit Zweden: in de 
kerncentrale in Nyköping ontplofte 
een verbrandingsoven voor kernafval. 
Makabere realiteit. Het door testjes 
en proefjes geteisterde Dodewaard 
hangt nu door de pioniersgeest van de 
KEMA een nieuwe dreiging boven het 
hoofd: een slechte (volgens V.R.O.M.) 
en ineffektieve (Gezondheidsraad) 
verbrandingsoven voor kernafval. 
Extra steun" kan door een financieäl 
gebaar. De Stroomgroep is meer dan 
noodlijdend. Rekeningen i.v.m. be
zwaren, kopie-kosten, stencilwerk, 
telefoon en reiskosten. Het bekende 
riedeltje. Over· te maken op giro 
4497183 t.n.v. Bart Lindeboom Dode
waard o.v.v. Stroomgroep. 

komt water vrij wat met het natrium 
kan reageren. "Dan staan a 11 e vijf 
de pompen in vla11111en" volgens Sze
pan. 
Die pompen, drie hoofdpompen en twee 
nood-koelpompen, vallen dan allemaal 
uit. Want, ze staan met elkaar in 
verbinding via het stikstof. Wat op
nieuw een inbreuk is op het voor
schrift dat alles meervoudig uitge
voerd moet zijn door middel van el
kaar onafhankelijke systemen (re
dundantie heet dat). De warmte uit 
de reaktor kan niet meer worden af
gevoerd. 
In 1980 veldde de GRS daarom een ver
nietigend oordeel over dit systeem. 
Maar daarna is ze van mening veran
derd. Nu meent ze dat de warmteafvoer 
door het natrium vanzelf verder zal 
gaan als de pompen uitvallen. Szepan 
noemt dat een onzinnige aanname. 
Volgens Szepan zijn de fouten in de 
Kalkarkonstruktie zo wezenlijk, dat 
herstel niet mogelijk is. "De instal
latie zou moeten worden gesloopt en 
opnieuw opgebouwd". 
Szepan heeft indruk gemaakt. Bij een 
bezoek aan de PvdA, eind januari, 
konkludeerde Arie van der Hek, Tweede 
Kamerlid, dat de bouwers een wanpres
tatie hebben geleverd. (J.H.) 
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Het begin van een bom 
Zonder grote openbare of parlementaire debatten is in Ja
nuari 1986 de snelle kweekreaktor Superphénix (1240 MW) in 
Frankrijk in bedrijf genomen. Gezien de deelname aan het 
Superphénix-projekt van Italië, Duitsland, België, Neder
land, Groot-Brittanië en Frankrijk (de helft van de EEG
landen) en het doel ervan -namelijk de produktie van plu
tonium voor nieuwe Franse kernwapens - is het kenmerkend 
voor de West-Europese demokratie dat dit zo geruisloos 
heeft kunnen gebeuren. De vredesbeweging had het kennelijk 
te druk met de kruisraketten om op te merken wat er hier 
onder haar neus plaatsvond: niets anders dan een aktieve 
deelname van de genoemde landen aan de opbouw van de Fran
se atoommacht en daarmee het feitelijke begin van een 
West-Europese kernmacht. 

Officieel gebeurt een en ander onder 
het mom van West-Europese samenwer
king op het gebied van snelle kweek
reaktoren. Snelle kweekreaktoren zijn 
officieel onmisbaar verklaard voor de 
energievoorziening op de lange ter
mijn. Daarom mag er ook zoveel geld 
aan besteed worden: de Superphénix 
kost ruim !13 miljard en Kalkar ruim 
!7 miljard. In werkelijkheid gaan 
achter deze energiepolitieke beslis
singen verregaande militaire beslui
ten schuil. Hoe dit bewezen of aan
nemelijk gemaakt kan worden volgt 
hieronder. 

Superphénix:plutoniumfàbriek 
In de kern van de Superphénix zit 
5560 kg plutonium, vermengd met 
28.8 ton uranium. Tot nu toe hebben 
de Nederlandse kerncentrales Borsse
le en Dodewaard ruim 486 kg pluto
nium geleverd, zoals blijkt uit 
antwoorden van Van Aardenne op ka
mervragen (5 november 1985). Om de 
Superphénix-kern heen - in de zoge• 
naamde mantel - zit nog eens 72 ton 
uranium. Per jaar wordt de helft 
van de kern vervangen, evenals 25% 
van de mantel. 
In de kern verdwijnt een deel van 
het plutonium en tegelijkertijd ont
staat er uit het aanwezige uranium 
nieuw plutonium (zowel in de kern 
als in de mantel). De bedoeling van 
kweekreaktoren is dat ze méér pluto
nium "kweken" dan gebruiken. Maar je 
hebt nog niets aan het gekweekte 
plutonium, als je dat in het uranium 
laat zitten; het plutonium moet eruit 
gehaald worden. Dat proces heet "op
werking". 
Hét grote probleem van kweekreaktoren 
is het opwerken van verbruikte 
splijtstof uit de kern. Dat is tot nu 
toe vrijwel niet gebeurd,alleen op 
kleine schaal. Daar zijn aparte op
werkingsfabrieken voor nodig. Het op
werken van splijtstof uit de mantel 
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is relatief eenvoudig en gebeurt in 
"normale" opwerkingsfabrieken. Zolang 
de splijtstof uit de kern niet wordt 
opgewerkt, zullen kweekreaktoren niet 
méér, maar minder plutonium opleveren 
dan ze gebruiken. Er zijn plannen om 
de splijtstof uit de kern te gaan op
werReo in Engeland of Frankrijk, maar 
tot nu toe gebeurt dat om twee rede
nen niet: 
1. het is te duur en te moeilijk. 
Volgens schattingen kost het opwerken 
van splijtstof uit de kern (bijna 27 
ton per jaar bij de Superphénix) 
!20.000 à !30.000 per kilo (zie WISE 
- 21/2/'86, blz. 3 en Atomwirtschaft 
12/'85 blz. 626). Ter vergelijking: 
normaal kost opwerking ruim !3000/kg. 
De jaarlijkse operkingskosten van de 
kern van de Superphénix zouden dan 
!540 miljoen à !810 miljoen bedragen; 
het aandeel van Nederland zou zijn: 
!12,4 à !18,6 miljoen per jaar. 
2. militair gezien is het niet nodig. 
Het plutonium dat in dé kern aanwezig 
is, heeft uit militair oogpunt een te 
laag gehalte aan splijtbaar pluto
nium: ca. 60%. 

atoombommenfabriek 
De militairen zijn allang tevreden, 
als de splijtstof uit de mantel wordt 
opgewerkt. Het plutonium dat in de 
mantel is ontstaan, bestaat voor 98% 
uit splijtbaar plutonium (zogenaamde 
"super weapon-grade" plutonium). Dat 
is ideaal voor moderne atoombommen. 
Het is daarom niet waarschijnlijk dat 
er snel een aparte grootschalige op
werkingsfabriek voor kweekreaktoren 
gebouwd zal worden. Pas als, volgens 
plan, ook Duitsland en Engeland een 
grote kweekreaktor à la Superphénix 
gaan bouwen, wordt zoiets de moeite 
waard. Dat zal echter op z'n vroegst 
eind jaren '90 gebeuren. Tot die 
tijd wordt alléén de splijtstof uit 
de mantel opgewerkt en blijft het 
een sprookje dat een kweekreaktor 

echt plutonium kweekt. Tot die tijd 
blijven gewone kerncentrales zoals 
Borssele nodig om het plutonium te 
leveren voor de jaarlijkse herla
ding van de kern van de Superphénix 
en eventuele opvolgers. 

niet voor vrede 

Waar het in feite op neer komt is 
dat het plutonium uit "vreedzame" 
kerncentrales in Italië. België, 
Duitsland en Nederland - dat onge
schikt is voor kernwapens - in de Su
perphénix (en later misschien in Kal
kar) wordt gebruikt om plutonium te 
kweken, dat zéér geschikt is voor 
kernwapens. Op deze manier worden 
West-Europese kerncentrales ingezet 
voor de Franse "Force de Frappe". 
die daardoor ook een beetje West
Europees bezit wordt. Dat alles, zon
der dat hierover in de betreffende 
landen een parlementaire besluitvor
ming heeft plaatsgevonden, zonder dat 
de (meeste) burgers een idee hebben 
wat er aan de hand is. Veel politici 
weten echter donders goed wat er ge
beurt. 
Tot nu toe hebben de Nederlandse mi
nisters V. d. Broek en V. Aardenne 
geweigers te erkennen dat Nederlands 
plutonium - bestemd voor Superphénix
voor mi 1 i tai re doel einden gebrui kt 
zal worden. De West-Duitse regering 
was in december 1985 in antwoord op 
vragen van de Groenen wat duidelij
ker. Volgens de West-Duitse regering 
is Frankrijk niet verplîcht o~ het 
publiek in te lichten als Frankrijk 
besluit om plutonium uit Superphénix 
voor haar kernwapens te gebruiken. 
Frankrijk behoudt zich het recht voor 
om zonder verklaring en te allen tij
de elk (!) splijtbaar materiaal te 
onttrekken aan de internationale 
waarborgen. Dit is mogelijk op grond 
van de status van kernwapenland vol
gens de Euratom- en IAEA-overeenkom
sten. 
Het lijkt me een goed idee dat de 
Nederlandse anti-kernenergie en vre
desbeweging deze zaak tot een ver
kiezingsitem proberen te promoveren, 
b.v. tijdens een aktie "Stem tegen 
kernenergie". Misschien helpt dat 
nog. Anders voltrekt zich de gelei
delijke, feitelijke vorming van een 
Westeuropese kernmacht net zo ge
ruisloos als indertijd de plaatsing 
van de eerste Amerikaanse kernkoppen 
in Europa. We hebben gezien hoe 
moeilijk het is om dat achteraf nog 
ongedaan te maken. 

Joop Boer 



Tros gaf onjliste opinie cijfers 
"Vijftig procent van de Nederlandse bevolking is voor de 
bouw van twee nieuwe kerncentrales", aldus Tros-Aktua in 
haar uitzending van eind januari. De Anti Kernenergie Be
weging reageerde - in besloten kring - met enige paniek. 
Hoe kan zo'n brutaal regeringsbeleid nu leiden tot een om
mekeer pro kernenergie? 
Zoals een krities blad betaamd ging SPLIJTSTOP op zoek 
naar de bronnen van de Tros. En niet zonder resultaat. De 
opiniecijfers van de Tros bleken onjuist: de helft van de 
Nederlandse bevolking is tègen de bouw van twee nieuwe 
kerncentrales. 

Tros-Aktua begon haar uitzending over 
de energievoorziening met opiniecij
fers over energiebesparing. Geen 
vuiltje aan de lucht. En dan plotse
ling die opmerkelijke kernenergiecij
fers: de helft van de bevolking zou 
voor nieuwe kerncentrales zijn. 
Daar klopt echter niets van. De snel
le verslaggevers van Aktua hebben in 
hun haast een domme fout gemaakt. Ze 
zagen bij de interpretatie van de 
opiniepeiling - die de Nederlandse 
Stichting voor Statistiek (NSS) uit
voerde - de groep van principiële 
tegenstand(st)ers van kernenergie 
over het hoofd. In de enquete werd 
aan 596 mensen eerst gevraagd of de 
bestaande kerncentrales in Dodewaard 
en Borssele gesloten dienen te wor
den. De NSS veronderstelde dat de 181 
mensen die van mening waren dat beide 
centrales dicht moeten, ook tegen 
uitbreiding van kernenergie zouden 
zijn. Deze 181 respondenten werden 
daarom uitgesloten van de vraag over 
het standpunt ten aanzien van twee 
of meer nieuwe kerncentrales. De Tros 
beschouwde echter het antwoord op de 
vraag over uitbreiding van kernener
gie als representatief voor de gehele 
Nederlandse bevolking, terwijl in 
feite de principiële tegenstanders 
(Borssele en Dodewaard sluiten) ont
breken. Alleen met zo'n misrekening 
kom je op 50% vóór uitbreiding, 29% 
tegen, en 21% geen mening. Aangezien 
Aktua zo'n uitslag prachtig kon ge
bruiken in haar reklamespot pro 
kernenergie, keek ze niet verder dan 
de neus van één van haar razende re
porters lang was. Ze had haar nieuw
tje ..... 

de juiste cijfers 

Bij een juiste ordening van de resul
taten van de enquete blijkt dat 51% 
van de Nederlandse bevolking tegen 
uitbreiding van kernenergie is en 35% 
voor. Veertien procent heeft geen me
ning. Een genuanceerder beeld geeft 
onderstaand overzicht. 

De mening van de Nederlandse bevol
king over kernenergie 

voor sluiting van bestaande 30,4% 
centrales ( 181) 

tegen uitbreiding, maar voor 20.3% 
handhaving bestaande centrales (121) 

voor de bouw van 2 nieuwe 27.0% 
centrales ( 161) 

voor de bouw van mer dan 2 7 • 7% 
nieuwe centrales ( 46) 

geen mening 14.6% 

(bron: NSS januari 1986) 

( 87) 

100 % 
(596) 

"Moet naar uw mening de bouw van een 
nieuwe kerncentrale ook doorgang vin
den als er geen oplossing wordt ge
vonden voor het probleem van het 
kernafva 1?" Deze vraag kregen de 
niet-tegenstanders van uitbreiding 
(294) voorgelegd. Van alle voorstan
ders en mensen zonder mening vindt 
38% dat voor het afvalprobeem een 
oplossing moet worden gevonden. Ver
der zegt 36% zonder meer 'ja' tegen 
meer kerncentrales en 26% weet het 
nog niet. 
Het lijkt waarschijnlijk dat de men
sen zonder mening over uitbreding 
van kernenergie (87 mensen), óók 
geen mening hebben over de oplossing 
van het afvalprobleem als voorwaarde 
voor uitbreiding (78 mensen). Dan 
kun je stellen dat ongeveer de helft 
(38% t.o.v. 36%) van de voorstanders 
eerst een oplossing voor het kernaf
val wil. Hieruit valt te konkluderen 
dat slechts ongeveer de helft van de 
voorstanders van uitbreiding - is on
geveer 17 tot 18%- onvoorwaardelijk 
pro kernenergie is. 
De ondersteuning van het pro-kern
energiebeleid van de regering is dus 
maar gering. Tevens wordt duidelijk 
dat het voor de AKS van belang is om 
erop te blijven hameren dat de kwes
tie van het kernafval onoplosbaar is. 

een verschuiving? 

Een onderzoek uit oktober 1982 naar 
de houding over 'de ruime toepassing 
van kernenergie' (te vergelijken met 
'uitbreiding van kernenergie') geeft 
aan dat toen 61% van de Nederlandse 
bevolking daar negatief tegenover 1 stond, 26% positief en 13% neutraal. 
Een vergelijking·met de huidige opi
niecijfers leert dat het aantal men
sen tegen uitbreiding van kernenergie 
met 10% (van 61% naar 51%) gedaald 
zou zijn. 
Deze verschuiving kan reëel zijn, 
maar ook het gevolg zijn van meetfou
ten in de Tros-enquete. Er zijn name
lijk meer mannen dan vrouwen geïnter
viewd, terwijl bekend is dat over het 
algemeen vrouwen afwijzender tegen
over kernenerqie staan dan mannen. 
Kortom, de paniek die de Tros veroor
zaakte blijkt ongegrond. Nog steeds 
is een meerderheid tegen uitbreiding 
van kernenergie. Er zijn wel aanwij
zingen voor het slinken van deze 
meerderheid. Wellicht dat de komende 
akties en kampagnes hier verandering 
in zullen brengen. 
Tros-Aktua heeft inmiddels een rekti
fikatie uitgezonden. 

Puk van Meegeren 

Noot: 
1) C. Midden e.a., De beleving van 
energierisiko's, ESC, 1933. Dit on
derzoek is onder meer besproken in 
Onderstroom jrg. 7 nr. 6. 
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Zeeland hoopt op solilariteit 

Demonstratie op 9 maart 1985 te Middelburg Foto: Hans Lourens 

In het Van Aardenne-offensief ligt Zeeland nog steeds 
volop in de vuurlinie. Zijn er nog mogelijkheden om 
aan een Borssele II te ontkomen? Beleven we nog de dag 
dat Borssele I gaat sluiten? Willen Zeeuwen graag ge
vaarlijk leven? Blijft Don daar nog lang gedeputeerde? 
Harls Lourens ging naar Goes om daar met enkele doorge
winterde tegenstanders van een genukleariseerde Delta 
deze en andere vragen onder ogen te zien. 

Terwijl de vorst langzaam de grond 
uit trekt, vervoert de NS mij in het 
op die lijn gebruikelijk verouderde 
materieel naar Goes. In de hechtdoor
timmerde optrekken van de Zeeuwse 
Milieu Federatie ontmoet ik Jan de 
Vries, kob"rdi na tor ter p l'aatse en 
H~ns Bannink, rustend loodsman en 
Zeeuws anti-kernenergie aktivist van 
het eerste uur. We praten uitvoerig 
over de stand van zaken en de perspek
tieven voor de anti-kernenergiestrijd 
in Zeeland. 
• stukje geschiedenis 
Vanaf de oprichting in 1970, was Hans 
Bannink betrokken bij de Vereniging 
Milieuhygiëne Zeeland (VMZ), waarvan 
hij later voorzitter werd. Per 1 jan
uari 1985 is de VMZ samen met het 
Zeeuws Kobrdi natie Orgaan voor Na
tuur- Landschaps-en Milieubescher
ming opgegaan in ~én Zeeuwse Milieu 
Federatie . 
De oprichting van de VMZ hield nauw 
verband met de komst van de kerncen-
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trale Borssele. De bouw van die cen
trale had weer alles te maken met de 
vestiging van de aluminiumfabriek 
Péchiné, stroomvreter bij uitstek èn 
met het feit dat het de Zeeuwen in 
die jaren onmogelijk gemaakt werd om 
aan goedkoop aardgas te komen. 
Doel van de VMZ was de komst van de 
kerncentrale te vertragen, zo moge
lijk tegen te houden. Maar de poli
tieke wals rolde door en in 1973 
draaide de centrale, die door sommi
ge nu al triomfantelijk Borssele I 
genoemd wordt. Bannink:"Je kunt 
steeds aandacht vragen voor wat er 
gebeurt, je kunt alle administratieve 
procedures aanhangig maken en doorlo
pen, ma~r in hoeverre houd je uitein
delijk een politieke beslissing tegen1 
Dat is dus niet qelukt." 

• Borssele gooit hoge ogen voor een 
nieuwe .kerncentrale. Moest je eigen
lijk niet wat meer onrust verwach
ten in deze streken? 

Bannink: "Je moet natuurlijk niet ver
geten dat Zeeland altijd wel een beet
je Calvinisttese provincie is geweest. 
Heel wat mensen, die al bijvoorbaat 
vinden dat wat de overheid doet goed 
is. De rechtse broeders zijn hier rij
kelijk vertegenwoordigd. En tegen die 
achtergrond gezien staat het er niet 
zo slecht voor met het verzet." 

• De atoomlobby weet aardig het beeld 
hoog te houden van Borssele als 
modelcentrale, dus waarom geen twee
de? 

Oe Vries: "Al zou dat eerste juist 
zijn, dan nog is dat geen argument 
voor een tweede centrale. En de men
sen trappen daar trouwens ook niet in. 
Het is zeker niet zo dat in Borssele 
alles perfekt gaat. In '83 hebben we 
gezeten met die vastgeroeste veilig
heidskleppen, dat levert uiterst ge
vaarlijke situaties op . Het ministe
rie van Sociale Zaken moet jaarlijks 
een overzicht van storingen geven. 
Regelmatig komen daar kategorie 4 ge
vallen bij voor , dat zijn storingen 
van een dusdanige omvang dat ze ook 
internationaal aangemeld moeten wor
den. Er is dus sprake van een zekere 
hoeveelbeid geluk. Verder kunnen we 
konstateren dat er goeie mensen wer
ken in de centrale. Maar dat is al 
met al natuurlijk nergens een garan
tie voor. Oe kans is niet vreselijk 
groot dat er iets mis gaat, maa~ als 
er iets mis gaat, dan gaat ~et gelijk 
heel erg mis . Dat totd.usver alles 
met de k.c. Borssele goed ging is 
geen argument. De risiko's blijven en 
het gévoel van onveiligheid blijft." 
• Wat is er te verwachten van de poli

tiek en dus van de komende verkie
zingen? 

De Vries: "Oe enige kans om hier 
geen tweede kerncentrale te krijgen 
moet gezocht worden in een verander
ing van het politiek regiem. Maar dat 
moet dan al met de landspoliti·ek be
ginnen: daar worden de aanzetten gege
ven voor wat verder wel of niet ge
beurt. Bovendien hebben we dan hier 
in Zeeland nog te maken met de kompli
katie Don, PvdA gedeputeerde. die 
totdusver altijd hart~lijk heeft mee 
gewerkt aan de installatie van kern
energie. Op het ogenblik brengt hij 
als standpunt naar buiten dat hij 
tegen de tweede kerncentrale is van
wege het nog niet opgeloste afval
probleem, maar iedereen weet dat hij 
intussen van harte mee werkt 
aan a 11 e voorbereidingen waar de PZEM 
al mee bezig is.In PvdA-kring is 
Don's positie wel omstreden, maar het 
is nog niet eens uitgesloten dat hij 



bij de vDlgende verkiezingen voor de 
Provinciale Staten lijsttrekker zou 
zijn." 

Bannink: "Een klein beetje tegenwicht 
kun je vinden bij CDA raadslid Jansen 
in Borssele, hij is een duidelij~ te
genstander van kernenergie en heeft 
dat ook. nooit onder stoelen of banken 
gestoken . Maar ik denk ook dat als 
het gaat om wezenlijke veranderingen, 
dat je dan in de eerste plaats naar 
Den Haag moet kijken. Ik heb dan voor
al het gevoel dat daar te weinig men
sen zich inlaten met zulke belangrij
ke problemen als de energievoorzien
ing. Bij grote· partijen zijn het een 
of twee deskundigen, die uitmaken hoe 
het ongeveer moet, de rest lijkt daar 
blind achteraan te lopen. 
En als je dan ziet hoe ze met zo'n 
BMD omgaan ... Van Aardenne haalt daar 
.dan een paar krenten uit, die hem toe
vallig schikken. De rest wordt aan de 
k.ant geschoven. Zo'n BMO, dat zou uit 
moeten monden in een referendum, waar
bij de bevolking zich uitspreekt op 
een manier waar ook rekening mee ga
houden moet worden. 
Even kortzichtig als met de BMD 
wordt nu bijvoorbeeld weer omgesprong
en met dat Groningse onderzoek over 
de brandstofprijzen. De prijs was al
tijd zo'n belangrijk argument. maar 
nu het zo uitkomt is diversifikatie 
wèer het belangrijkste. Bij EZ nemen 
ze nog niet eens de moeite om het na 
te laten rekenen." 

Hans Bannink Foto: Hans Lourens 

• Kunnen jullie de anti kernenergie
strijd voldoende in de publiciteit 
houden? 

Bannink: hOat is niet altijd even een
voudig. In ieder geval hebben we 
Wantij, dat is tiet b 1 ad van de Zeeuw
se Milieu Federatie. Dat blad gaat 
naar 18.20 individuele leden en dan 
naar alle groepen, die vroeger bij 
het Zeeuws Koordinatieorgaan waren 
aangesloten . Je doet dan je best 
daar zulke aardige dingen in te zet
ten dat het door de grote pers over
genomen wordt. Maar het nieuws ligt 
niet altijd voor het opscheppen. Kern
energie is op het ogenblik wel weer 
wat meer in de publiciteit. De vraag 
is of je daar steeds even gelukkig 
mee moet zijn. Neem nou die uitzen
ding van NCRV's Hier en Nu onlangs. 
Er wordt niet echt op de problemen in 
gegaan en dan maakt de presentator 
nog de geweldige blunder om op te mer
ken dat splijtstofstaven naar Frank
rijk gaan om daar ~pgewerkt te worden 
en vervolgens weer terug komen naar 
Borsset·e om opnieuw gebruikt te wor
den. Zo'n man zou toch een beetje 
moeite kunnen doen om er achter te 
komen hoe het werkt. De enige die 
goed is met die opwerking dat is 
waarschijnlijk de franse oorlogsindus· 
trie, die het plutonium kan gebruiken 
voor de franse kernwapens. 
In de kranten is er toch ook wel re
gelmatig aandacht voor wat gebeurt. 
De Provincia.le Zeeuwse Courant heeft 
een soort monopolie-positie, daar kom 
je niet omheen. Dat is niet altijd 
even gemakkelijk, want die monopolie
positie hebben ~ze niet in de laatste 
plaats te danken aan de weinig kri
tiese houdfng tegenover alles wat er 
bestuurlijk in de provincie gebeurt. 
De Stem is een stuk kritieser, maar 
dat is eigenlijk al een West Brabant· 
se krant.'' 
• Hoe zal dat gaan als Borssele II 

er toch doorgedrukt wordt? 
Banni nk: "Om te beginnen zullen we na
tuurt ijk alle administratieve proce
dures doorlopen. Met betrekking tot 
de streekplannen, de besten~~~ingsplan
nen, vestigingsvergunning, milieuef
fekt rapportage, opslagvergunningen. 
Tot in laa.tste instantie zullen we 
daarmee tegenhouden wat we kunnen te
genhouden . Maar dan? 
We kunnen toch moeilijk met ee.n hand
jevol Zeeuwen de bouwplaats gaan be
zetten. Sabotage, kun je aan denken , 
maar voor je het weet zet je op die 
manier mensenlevens op het spel. En 
dat kan ook nooit de bedoeling zijn. 
Als het om akties rond de bouwplaats 
gaat, moet duidelijk zijn dat dat 
niet alleen op de Zeeuwen aan kan ~o
men. Dat moeten goed voorbereide lan
delijke akties zijn . En dan nog zal 
het moeilijk zijn de bouw daadwerke
lijk te belemmeren. Want je bent er 
natuurlijk niet met op een mooie za
terdaq twee rondjes om de bouwplaats 

te lopen en dan weer naar huis te 
gaan. Dat is na een dag voorbij en 
na een week vergeten. 
Een terrei'llbezetting, dat zie ik nog 
wel zitten, en dat zou ik ook niet ge· 
lijk 'een harde aktie' willen noemen. 
Maar zo'n aktie moet aan heel wat 
voorwaarden voldoen. In de eerste 
plaats denk ik dat je er goed aan 
zult doen geweldloosheid hoog in je 
vaandel te schrijven. Verder zijn er 
veel mensen nodig, die bovendien ook 
flink wat tijd hebben. Zonder lande
lijke steun en eensgezindheid zul je 
er niet komen. 
Het is in ieder geval duidelijk dat 
je niet alleen 'papieren-akties' moet 
hebben. Er moet echt op veel manieren 
naar buiten toe duidelijk worden dat 
de mensen het met de gang van zaken 
niet eens zijn en waarom dat zo is ." 
• Hoe zit het met de eensgezindheid 

bij de Zeeuwse AKS-groepen? 
Bannink: "Dat gaat nog wel redelijk, 
want ieder is er hier van overtuigd 
dat je door elkaar te verketteren 
j~ist de voorstanders van kernenergie 
in de kaart speelt. We hebben hier 
het Zeeuwse Platform Stop Kernenergie 
dat is heel breed met Stop Borssele 
- de echte aktivisten, die indertijd 
nog aan de BAN-akties hebben mee ge
daan - tot en met de PvdA en zelfs 
0'66. Binnen Zeeland zijn er geen 
botsingen. We willen dat ook voorko
men. Het enige is dat dat wel eens 
een beetje tenkoste zou kunnen gaan 
van de verdergaande akties op het mo
ment dat we daar aan toe zijn. 
A 11 een in de vakbe\legi ng ro11111e 1 t het 
een beetje. In het Platform zit de 
FNV, die stelt zich op een duidelijk 
anti-kernenergie standpunt. Maar 
de ABVA-KABO in Zeeland ligt dwars, 
die hebben veel leden bij de PZEM en 
bijvoorbeeld ook onder operators in 
de kerncentrale. En dat noodzaakt de 
FNV dan weer om enigszins pas op de 
plaats te maken." 
• In het Landel i jk Platform zijn 

jullie de laatste tijd niet meer 
erg aktief. 

Bannink:"Dat klopt. In principe is 
het zeker nog steeds de bedoeling dat 
we komen. Maar het is ver weg en bo
vendien hebben we het gevoel dat er 
niet altijd even effektief gewerkt 
wordt. Besluitvorming zou tevoren 
beter schriftelijk voorbereid kunnen 
worden, goed voorbereideagendapunten 
maakt dat je betér spijkers met kop
pen kunt slaan. 

Haar dat landelijk Platform is wel be
langrijk. Ik hoop heel erg dat we het 
verzet landelijk kunnen blijven bunde
len. Dat geldt dan niet alleen voor 
de dingen die hier in Zeeland staan 
te gebeuren, maar ook voor wat mis
schien in de Noord Oost Polder of bij 
Moerdijk gebeurt. Als dat niet lukt, 
dan zal het verzet een smeulend ver-
zetje worden. • 
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SEP onder hoogspanning 
Al eerder berichtte Splijtstop over de ophanden .zijnde 
veranderingen in elektriciteitsproduktieland (nr. 1,2,3,5 
1985). En het blijft onrustig. Zomer vorig jaar kwam Van 

.Aardenne (Economische Zaken) met het Vooront~e~ EZektri
aiteits~et 1986, dat in de produktiesektor als een 11 Ver
kapte nationalisatiepoging door een VVD-minister .. wordt 
verketterd. De Minister zou zo ongeveer moeten gaan bepa
len wie, wat, waar produceert en tegen welke prijs. 
Ondertussen z·ijn de elektriciteitsbedrijven met eigen re
organisatieplannen bezig en zit 't er dik in dat er geen 
elektriciteitswet 1986 wordt ingediend. 
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Eens in de 6 tot 8 weken beraadslaagt 
- onder voorzitterschap van Commissa
ris der Koningin in Friesland. Wie
gel - de Raad van Commissarissen van 
de NV Samenwerkende EZektriciteits 
Produktiebedrijven (SEP). De RvC is 
het belangrijkste besluitvormende or
gaan van de SEP. Vaste lokatie voor 
de limousines (met chaufeur) van 
Neêrlands stroommanagers vormt de 
parkeerplaats van het Elektrum. het 
voorlichtingsgebouw van de KEMA in 
Arnhem. De bijeenkomsten zijn toe
gankelijk voor pers en publiek. 

centratie en versterkte samenwerking; 
liever geen staatsbemoeienis. 

De harde kern van de managers bestaat 
(nu nog) uit: 

2. Binnen de SEP-organisatie: de zui
delijke NV~bedrijven kontra de pu
bliekrechtelijke bedrijven in de 
"Randstad". Niet geheel volgens de 
waarheid te omschrijven als de tegen
stelling tussen CDA- en PvdA-bestuur
ders. 

Juni '85 komt de regering met het 
Voorontwerp EZektriciteitswet 1986. 
waarin de reorganisatievoorstellen 
- die al sinds 1981 de ronde doen -

OVERZICHT VAN DE SEP-DEELNEMERS 

konkreet worden ingevuld. Er blij
ken maar liefst 52 bepalingen in het 
Voorontwerp te zijn opgenomen die de 
Minister de mogelijkheid geven om in 
te grijpen in zaken als: 
- de elektriciteitsplanning; 
- de lokatiekeuze voor nieuwe produk-
tie-eenheden; 
- de brandstofinzet; 
- de stroomimporten; 
- de vaststelling van tarieven. 
Nergens in de wet is de vroegtijdige. 
parlementaire kontrole geregeld en 
van de macht van de huidige provinci
ale bedrijven blijft weinig over. Di
rekteur Ketting belooft de Kommissa
rissen oktober '85 in een reaktie 
"tot onder in de zak te gaan". Van 
Aardenne legt zich weliswaar neer bij 
de realisering van drie of vijf pro
duktiebedrijven in plaats van één. 
maar via een zeer centralistiese SEP 
en een reeks van goedkeurings-. vast
stellings- en aanwijzingsbevoegdheden 
dreigt hij de produktiebedrijven te 
passeren. 

De wijzigingen van de NV-statuten is 
voor EZ een belangrijk instrument om 

- Direktieleden van met name NV-be
drijven (bijv. Van Rooy van de PNEM); 
- Politiek verantwoordelijke werhou
ders/gedeputeerden van gemeentelijke 
en provinciale bedrijven (bijv. PvdA
er Jonker: GEB Amsterdam; CDA-er van 
Gelder: PEN); 

SEP gebied juridiese aantal vermogen overwegende el. prijs (excl 1~) 

- SEP-direktie. die de ver-gaderingen 
voorbereidt (bijv. direkteur Ketting) 
-Economische Zaken (EZ). dat als 
waarnemer aanwezig is (steeds Oirek
teur Generaal Verberg). 
Vooral de reorganisatieplannen van 
Van Aardenne hebben de SEP-gemoederen 
't laats~e jaar flink beziggehouden. 
·Drie hete hangijzers skoren hoog op 
de agenda van de RvC en leggen de te
genstellingen die ook binnen de SEP 
heersen bloot: de statutenwijziging 
van de samenwerkings-NV (dus de re
organisatie van de SEP zelf). de 
"pooling" (=spreiding. verdeling van 
produktiekosten) en - in mindere ma
te - de fusies tussen bedrijven. Oe 
bouw van nieuwe kerncentrales speelt 
door deze zaken heen. 

.... landelijk bedrijf 
In de diskussie over de reorganisa· 
tie botsen twee blokken van belang
en op elkaar: 
1. Oe SEP kontra het Ministerie van 
EZ. Tot voor kort ging EZ nog uit 
van één landelijk produktiebedrijf. 
de SEP-deelnemers kiezen voor kon-
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deelnemer vorm prod. in MW 2) brandstat 4) in ct/kwh 5) 
eenh.l) klein groot 

EGD Gron./ gemeensch. 6 1140 gas 27 16 
Drenthe regeling 

PEBF Friesl prov dienst 3 672 gas 25,5 17,5 

Usselcent OV/NOP/Dr NV 6 971 gas 25,5 16,5 

PGEM Gld/Flevo NV 9 1787 steenkool 23,5 14,5 

PEGUS Utrecht NV 7 739 gas 24 17,5 

GEB A'dam gem. dienst 6 813 gas 25,5 17 

PEil N-Holl prov dienst 8 1572 (hoogoven)gas 27,5 17 

EHZ Z-Holl (papieren)NV - (1900) 
hierin werken samen: 
GE DenHaag gem. dienst 2 140 gas 

GEB Rotterdam gem. dienst 10 1267 gas 

GB Del:ft gem. dienst 4 100 gas 

GEB Doi>drecht gem. dienst 2 301 gas 

PZEM Zeeland NV 9 7233 ) uranium/gas 

PNEM N-Brab. NV 7 2061 steenkool 

PLEM Limburg NV 5 1813 steenkool 

1) inkl. stadsverwarming en vuilverbranding (1986) 
2) inkl. decentrale opwekking (1986) 
3) in 1987 wordt dit 1131 MW na ombouw eenheden 
4) totale procentuele verdeling naar brandstfsoort is 

gas 65%, olie 1%, kolen 28%, kern 6% 

25 

25,5 17,5 

28,5 19 

27 17,5 

24,5 17 

20,5 12,5 

22,5 14 

5) deze prijzen worden gehanteerd door de betreffende distributiebedrijven (1985) 
klein = huishoudelijke kleinverbruikers; groot = grootverbruikers 



de SEP-organisatie onder kuratele te 
stellen. De heibel tussen de SEP-deel
nemers en het Ministerie spitste zich 
de afgelopen maanden toe op twee pun
ten: 
1. De benoeming van de leden van de 
RvC (artikel 16). De SEP moet een 
" dirigerende struktuur-NV" worden, 
hetgeen onder meer inhoudt dat de RvC 
zichzelf benoemt (koöptatie). 3 van de 
11 kommissarissen komen uit de direk
ties van de produktiebedrijven, 3 er
van zijn politiek verantwoordelijk 
bestuurders. 5 "vrije leden", waaron
der de voorzitter, zijn niet (direkt) 
uit de produktiesektor afkomstig. Bij 
de benoeming van die 5 kommissarissen 
eist EZ een vetorecht, de SEP-deelne
mers willen EZ hoogstens "horen". 
2. De vaststelling van het jaarlijkse 
Elektriciteitsplan (art. 27). In dit 
belangrijke plan worden bijv. de lij
nen voor de bouw van nieuw vermogen 
uitgezet. Volgens EZ moet het door de 
RvC van de SEP-nieuwe-stijl worden 
vastgesteld, met een goede kans van 
een ministeriële aanwijzing (een 
dwingende eis). De SEP wil vaststel
ling door de aandeelhoudersvergade
ring (bij 2t3-meerderheid) en goed
keuring door de RvC (bij gewone 
meerderheid). Immers in de aandeel
houdersvergadering zijn de gezamelij
ke regionale produktiebedrijven ver
tegenwoordigd. 
Verder liggen er tegenstellingen tus
sen EZ en de SEP op diverse andere 
terreinen, bijv. de gigantenregeling. 
De SEP wenst geen speciale superlage 
tarieven voor de grote grootverbrui
kers (c.a. 120 bedrijven), maar toe
passing van het "kostenveroorzakings
beginsel". Ook verzet men zich tegen 
de vaststelling van de tarieven door 
de minister "in konfliktsituaties". 
Het zit er dik in dat Van Aardenne 
zich tevreden moet stellen met een 
"vrijwi 11 i ge" reorganisatie van de 
SEP-deelnemers en de elektriciteits
wet niet zal indienen. 

pooling 
Ook binnen de SEP liggen de konflik
ten voor 't oprapen. Oktober '85 
wordt een krisiskommissie ingesteld 
om de ruzies tussen het zuidelijke 
NV-blok (met name PNEM/PLEM/PGEM) en 
de randstand-bedrijven (PEN/GEB
A'dam/EZH/PEGUS) niet te laten eska
leren. De herstrukturering van de 
SEP, kernenergie, maar vooral het 
gelijktrekken van de tarieven ver
·Oorzaakt trammelant. Onder druk van 
EZ moeten de produktiekosten worden 
gepoold (=verdeeld). Hierdoor ont
staan er prijsstijgingen in de goed
koper producerende regio's, waar nu 
vaak tarieven gelden die 50% lager 
liggen dan elders in 't land. Vooral 
het poolen van alle produktiekosten 
(brandstof-, kapitaals- en additione
le kosten) is tegen het zere been van 
de goedkope zuidelijke provincies 
(kolenstook!). Het kompromis van de 

krisiskommissie is dat er géén lande
lijk basistarief komt -wat EZ wenst
maar dat de stroomprijzen worden ge
uniformeerd via een gedeeltelijke 
pooling van m.n. de brandstofkosten. 
De verschi 11 en worden te.ruggebracht 
tot 30%. 
Een paar probleempjes moeten nog weg
gepoetst worden. Ook de kerncentrale 
in Borssele moet aan de "pool" mee
doen, wat in zou houden dat de lage 
atoom-tarieven voor Zeelands groot
ste grootverbruikers de hoogte in 
gaan. En dat kun je - in de ogen van 
PvdA-er Don - niet maken; maar liefst 
80% van alle PZEM-stroom gaat naar 
energiegiganten (bijv. Péchiné), 
waarmee langlopende leveringskontrak
ten zijn afgesloten! 

fusie en kemsplijting 
Hoewel CDA-gedeputeerde en kernener
gie-tegenstander van Gelder (PEN) vo
rig jaar nog riep dat fusies tussen 
bedrijven de demokratiese kontrole 
zouden schaden en kerncentrales na
derbi·j zouden brengen, 1 ijkt het ver
zet tegen fusies binnen de SEP te 
zijn gebroken. Na de samensmelting 
van PGEM en YC zijn ook de andere be
drijven hard op weg hun produktiepo
ten samen te voegèn (zie overzicht). 
Zonder twijfel een konsessie van de 
randstadbedrijven aan EZ en ook aan 
de zuidelijke bedrijven, die op hun 
beurt bij de pooling water in de 
wijn hebben gedaan. 
Dat de angst voor een soepelere in
voering van kernenergie niet onge
grond is, bleek wel uit de haast 
waarmee de PGEM-direktie en het Gel
derse provinciebestuur na de fusie 
voor de bouw van een kerncentrale in 
het 9ebied van de NV-EPON pleitten 
(zie Splijtstof nr. 5). De besluit
vorming in de gefuseerde bedrijven 
ziet er niet echt florissant uit 
voor bestuurders met een antikern
energiestandpunt: 

- De publiekrechtelijke bedrijven 
verdwijnen en er ontstaan vage NV
strukturen ergens tussen de provincie 
en de landelijke overheid in; 
- In de NV-bedrijven stippelen de di
rektie en de RvC het beleid uit. De 
macht van de aandeelhouders (staten 
en raden) is teruggeschroefd; 
- Het is de vraag of er een statutair 
r vastgelegd reglement haalbaar is, 
dat de politieke kontrole over be
langrijke beslissingen regelt; 
- Het gevaar is groot - gezien de re
cente diskussie in de SEP - dat de 
zuidelijke atoomlobby een grotere in
breng in de aandeelhoudersvergadering 
van de SEP gaat krijgen op basis van 
de bedrijfsgrootte. Vóór 1990 moet 
over een nieuwe verdeling van de aan
delen worden beslist. 

Begin '86 schreef Brabants Commissa
ris der Koningin , Van Agt, een brief 
aan de minister-president, waarin htj 

de argumenten voor een kerncentrale 
op de Moerdijk nog eens opsomt. Op
merkelijk is de bevestiging van Van 
Agt dat de fusieplannen in .het zuiden 
"gezien moeten worden" in het pers
pektief van een met vereende krachten 
realiseren van één of meer kerncen
trales op Moerdijk." 

de meest waarschijnlijke fusiekombina
tie van produktiebedrijven ziet er 
als volgt uit: 
1. PGEM/IJC+PEBF+EGD (4200 MW in 1990) 
2. PEGUS+GEB+PEN+EZH (5340 MW in 1990) 
3. PNEM+PLEM+PZEM (4690 MW in 1990) 
Er ontstaan dus in de loop van de ko
mende jaren drie grote interprovincia
le mammoetbedrijven. De eerste fusie 
werd begin '86 tussen IJC en PGEM be
klonken. 
De landelijke politiek moet dan we
liswaar nog over nieuwe kerncentrales 
beslissen, EZ en de kernenergielobby 
binnen de SEP ruimen alvast de be-
stuurlijke barrieres op. • 

VQor degenen die de heren aan het 
werk willen zien, de vergaderdata van 
de Raad van Commissarissen zijn vast
gesteld op: 
donderdag 1 mei 
woensdag 11 juni 
donderdag 21 augustus 
donderdag 2 oktober 
donderdag 27 november 
0& aanvang is meestal om 14.00 uur. 
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Wackersdorf 
Toen er nog bos was. ••• 

"Freies Wackerland". Onder deze naam werd voor de tweede 
keer een huttendorp opgebouwd, als aktiekamp tegen een op
werkingsfabriek in het Noorden van Beieren. We hebben dit 
kamp met een groep van 26 mensen rond kerst en nieuwjaar 
enkele dagen bezocht en willen in dit artikel een sfeerim
pressie en enkele achtergronden geven . 

De lokatie Beieren is gekozen op 
voorspraak van Franz-Jozef StrauB, 
die er van overtuigd was dat in zijn 
"schwarzes Land" (ruim 60% csu) wei
nig verzet tegen deze fabriek zou ko
men. Het tegendeel blijkt : "Aufruhr, 
Wiederstand- es gibt kein ruhiges 
Hinterland." Vanaf 15 augustus vinden 
er regelmatig bezettingen plaats van 
het n~ nog beboste bouwterrein. 
Wij komen op eerste kerstdag in Wack
ersdorf aan. Het vorige kamp is enke
le dagen eerder met een grote poli
tiemacht ontruimd, maar men is al 
weer bezig met het bouwen van nïeuwe 
hutten. ln enkele dagen tijd worden 
tientallen bouwsels uit de grond ge
stampt ; het geluid van hamers, zagen 
en bijlen stopt 's nachts maar enkele 
uren. Er staan de meest uiteenlopende 
soorten hutten : van voedselhut tot 
Freundschaftshaus ter grootte van een 
circustent, tipi's, boomhutten op 20 
meter hoogte en zelfs een wc. Ook is 
er een gewijde kapel, nog afkomstig 
van Startbahn-West. 
De ongeveer driehonderd pennanente 
bezetters komen deels uit de direkte 
omgeving, deels uit wat verder gele
gen steden (Hümberg, Regensburg) en 
deels uit de rest van Duitsland: TU
bingen , MUnchen, Frankfurt , Hamburg. 
Er zijn ook Oostenrijkers, Nederlan
ders en een Brit. 
s' Nachts slapen de bewoners lekker 
warm ·op het stro dat door sympathi
serende boeren uit de omgeving wordt 
gebracht. Het is opmerkelijk hoeveel 
steun er voor het kamp is van de 
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plaatselijke bevolking: overdag ko
men duizenden mensen op bezoek en 
velen nemen eten of drinken mee. Ook 
voor gereedschap, slaapzakken, kl e
ren· en andere praktiese spullen wordt 
gezorgd. 

lntlrridatie en lnflbatie 

Elke ochtend begint met het maken 
van kampvuren, want in de kou 
('s nachts tot 15 graden vorst) zijn 
di t de behaaglijkste plekken. Elke 
ochtend begint ook met het geronk 
van een politiehelikopter , die laag 
overvliegt om te filmen, te fotogra
feren en te intimideren, af en toe 
géstoórd door een vroege nieuwjaars
vuur~ijl . Op de ochtendvergadering 
wordt besproken wat die dag belang
rijk is : het werk wordt verdeeld, ge
beurtenissen bediscussieerd en er 
worden akties voorbereid , zoals het 
planten van 1000 boompjes op al ge
rooid l and, het versterken van de 
barrikaden op de toegangswegen met 
bomen en gre!Jpe 1 s en korte b 1 okkade
.akties. 
Oe bezoekersstroom komt 's middags 
op ga:ng en onder hen bevinden zich 
journalisten. fotografen en autori
teiten. De kampbewoners moeten op
passen voor stillen; infiltranten van 
de pol i tie op zoek· naar informatie . 
De politie en een deel van de pers 
doet hun best de anti-WAA-beweging te 
kriminaliseren; er worden in Duits
land hoge straffen aan aktievoerders 
u it9edee 1 d. 

's Avonds is er een tweede vergade
ring en warm eten. waarna er rond de 
kampvuren gepraat en gefeest wordt. 
Op oudejaarsavond waren er zo'n 2000 
~nsen . 

Het is wel belangrijk in te zien om 
wat voor projekt het hier gaat: de 
snelle kweekreaktor van Kalkar was 
destijd begroot op minder dan 1 mil
jard DM, het uiteindelijke bedrag 
ligt rond de 10 miljard. De WAA is 
nu al. nog voordat er een steen 
ligt. begroot op 10 miljard OM. Het 
geheel zal een oppervlakte beslaan 
van 140 ha., omgeven door elektro
nies hekwerk, grachten en de meest 
geavanceerde veiligheidsapparatuur. 
Oe oplevering van de fabriek is ge
pland voor 1995. In dat jaar zou het 
door Duitsland ondertekende verdrag , 
dat de produktie van kernwapens ver
biedt, eventueel verlengd moeten 
worden . 

Oe veiligheidssituatie i s nu nog on
duidelijk, maar belooft met Windsca
la in het achterhoofd weinig goeds . 
Deskundigen vergelijken het met een 
vliegtuig waarbij men pas tijdens de 
vlucht eraan denkt een landingsge
stel te ontwerpen. 
Door de polit1ek wordt het werkgele
genheidsargument gebruikt om de be
volking van de noodzaak van het pro
jekt te overtuigen. Maar de genoemde 
getallen (1200 banen) zijn vrij laag 
voor een zo grote investering en 
waarschijnlijk een nog te hoge schat
ting. 
StrauB heeft de WAA naar Beieren ge
haald onder het motto : hier of ner
gens. De bevolking is het hier niet 
mee eens: volgens een enquete blijken 
slechts 15% van de Oberpfalzer voor 
de fabriek te zijn en 55% ertegen . 
Toch zijn de WAA-tegenstanders er 
bang voor dat de huidige oppositie
partijen, SPD en Grünen, het anti
WAA-gevoel slechts zullen gebruiken 
om hun macht tijdens de Landtagsver
kiezingen van herfst '86 te vergro
ten. 
Oe regering zal, en is nu al bezig , 
dit projekt er met grof geweld door
duwen, zoals ook al blijkt uit de 
inzet van Sonderkommando's SEK van 
de politie. 
Oe ontruiming van 7 j anuari 1986 was 
het einde van dit kamp , maar zal 
niet het einde zijn van het verzet 
tegen de WAA. 

Henk Heykers 

Naschrift redaktie: 
Inmiddels zijn alle bomen in een on
gekend hoog tempo gerooid. Aktie
voerders hebben nog slechts enkel e 
blokkades kunnen uitvoeren, maar te
gen het politiegeweld en vooral te
gen het geweld van de motorzagen 
bleek 9een aktiemiddel bestand. 



In de aanbieding: 

Olie 
John Hontelez 

De olieprijzen ZlJn sinds November vorig jaar drasties ge
daald. Daardoor wordt elektriciteit uit olie, gas én kolen 
goedkoper. Kernenergie niet. De bouw van nieuwe kerncen
trales wordt daarmee een nog grotere gok. Een onderzoek 
aan de Universiteit van Groningen wees onlangs uit dat de 
prijsvergelijking tussen olie/kolen en kernenergie, die de 
regering in augustus 1985 maakte, niet meer klopt. 
Wat kunnen we op langere termijn van de olieprijzen ver
wachten? Kan kernenergie toch weer konkurrerend worden? 
Een vraaggesprek met dr. K.A. Rosing, medewerker van prof. 
Peter Odell, direkteur van het Centrum voor Internationale 
Energie-Studies van de Erasmus-Universiteit Rotterdam. 

In 1973 kostte een vat olie (159 li
ter) nog $ 3. De OPEC reageerde toen 
op de Oktober-oorlog met een gigan
tiese prijsstijging: naar$ 11. Daar
na steeg de prijs langzaam tot onge
veer $ 20, en in 1979 werd ze ver
dubbeld tot $ 39. Daarna ging het 
bergafwaarts. In november 1985 kostte 
een vat nog $ 29. Nu, begin maart, 
hoeft nog maar $ 15 betaald te wor
den. Een halvering in enkele maanden 
tijd. 
De regering berekende in augustus 
1985 met 4000 MW kernenergie tot 2010 
f 500 miljoen per jaar goedkoper uit 
te zijn dan met kolen. De Groningse 
onderzoekers berekenden aan de hand 
van de nieuwe ontwikkelingen juist 
een jaarlijks voordeel van f 300 mil
joen voor het omgekeerde. 
De oorzaken van dé daling van de 
olieprijs zijn duidelijk. Nadat de 

OPEC-landen in 1973 olie van een 
goedkope in een dure brandstof ver
anderden gebeurden er twee dingen. 
In het Rijke Westen werden maatre
gelen genomen om het verbruik te be
perken (energiebesparing, efficiën
ter.gebruik van olie, andere ener
giebronnen ontwikkelen) en bovendien 
werd het voor de oliemaatschappijen 
aantrekkelijk om in niet -OPEC-landen 
en in de Noordzee olie te gaan produ
ceren. 
Er is de laatste jaren een strukture
le overproduktie ontstaan. De OPEC 
was niet meer in staat de wereldmarkt 
te dirigeren. De konkurrentie werd te 
groot. OPEC-leden gingen olie verko
pen onder de afgesproken prijs en 
verkochten grotere hoeveelheden dan 
afgesproken. En eind vorig jaar zakte 
het hele gebouw van kartel-afspraken 
in elkaar. Over hoe dat af gaat lopen 

verschillen de meningen. Verberg, di
rekteur-generaal voor de Energievoor
ziening van Economische Zaken, ver
wacht herstel van de prijs boven de 
$ 20. Het NCW (Christelijke werkge
vers) verwachten herstel tot ~ 25. 
Maar de Koeweitse olieminister vrees
de eind februari dat de prijs wel 
eens ·tot $ 5 zou kunnen doorzakken 
als de OPEC de discipline niet zou 
kunnen herstellen. 
Peter Odell, een Engelse professor 
aan de Rotterdamse Erasmusuniversi
teit, staat bekend als een kritikus 
van olieschaarste-verhalen. Op 8 fe
bruari j.l. schreef hij in de Volks
krant dat de olieprijs jarenlang 
kunstmatig hoog is gehouden, omdat de 
olieproducenten jarenlang de "fiktie" 
overeind hebben kunnen houden dat 
olie "schaars" is. Dat is nu voorbij. 
Odell is het oneens met de verwach
ting van topambtenaar Verberg. Als de 
"ruziemakende producenten" niet op
nieuw de markt onder kontrole krijgen 
zal de prijs gedurende lange termijn 
niet meer dan $ 12 bedragen. 

ole b6jft goedkoop 

OdeZZ verwacht een prijs van $ 12 
"op Zange termijn". Wat bedoeZt hij 
daarmee? 
ROSING: $ 12 is wat aan de lage kant. 
Onze berekeningen komen uit op $ 15-
18 tot 2010. Daarna zal de prijs heel 
langzaam op gaan lopen. 
In het tijdschrift Arab Perspectives, 
augustus 1985, voorspeZt Dr. Rabie 
dat aan het einde van de jaren 'BO de 
OPEC haar overproduktie heeft kunnen 
verminderen en weZZicht de kontroZe 
op de markt herwint. 
ROSING: de rol van OPEC is voorlopig 
beëindigd. In maart komt nog geen 
zeer belangrijke vergadering om te 
proberen een· olieprijs vast te stel
len. Maar de OPEC beheerst nog maar 
minder dan 1/3 van de aardoliehandel. 
De Westerse landen zijn goedkoper 
gaan produceren. De meeste OPEC-lan
den zitten erg om geld verlegen. Al
leen Saoedi-Arabië heeft een ander 
belang. Dat land heeft nog genoeg o
lie voor 100 jaar. Daarom wil men 
niet bevorderen dat de afnemers.al
ternatieven voor olie gaan ontwikke
len, en daarom heeft men daar altijd 
een matigende invloed op de prijsont
wikkelingen uitgeoefend. 
In december zijn de Saoedies echter 
kwaad geworden op alle olieproducen
ten, die maar doorgingen de markt te 
overvoeren; OPEC of niet OPEC. Ze 
gingen 2-4 miljoen vaten per dag ex
tra produceren, en boden de westerse 
oliemultinationals netback-kontrakten 
aan. Dat wil zeggen: geen vooraf af
gesproken prijs, maar een die ach
teraf bepaald wordt door de verkoop
prijs op de markt: de oliemulti's mo
gen$ 1,5 per vat winst maken. 
Voor het eerst sinds 1973 zien we 
hier dat de markt weer de prijs van 
olie bepaalt, en niet langer de kar-
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tel van olieproducerende landen. 

geheime voorraad 
Odell konkludeert in de Volkskrant 
dat het, gezien de ontwikkelingen op 
de oliemarkt, onverantwoord is een 
energiepolitiek voort te zetten die 
gebaseerd is op hoge en verderstij
gende prijzen, met name als die prij
zen afgezet worden tegen de prijs van 
kernenergie. 
Het zal zeker tien jaar duren voordat 
OPEC weer aan invloed wint. Maar als 
dan de prijs weer omhoog gaat, zullen 
er in het Westen nieuwe voorraden 
aangesproken worden. 
We~ke bijvoorbee~d? 
ROSING: Dat kan ik niet zeggen, want 
die informatie mogen we niet openbaar 
maken. 
Ontstaat door de ~age o~ieprijs niet 
een extra groei in het gebruik, waar
door de oversahotproduktie verdwijnt~ 
ROSING: Nee, het olieverbruik zal 
niet snel toenemen. Er is de afgelo
pen tien jaar gewerkt aan zuiniger 
motoren, geïsoleerde woningen, zuini
ger produktiemetoden. Daarmee werken 
we nu, en dat verandert niet meer. De 
grootste groei van het energiever
bruik is achter de rug. De Westerse 
landen gaan een post-industrieël 
tijdperk tegemoet. 
Maar in de Derde Were~d kan de· ener
giekonswrrptie toah nog fUnk.stij
gen? 
ROSING: Dat is zo, maar de Westerse 
landen konsumeren 75% van de olie op 
de wereld. De Derde Wereld gebruikt 
zo weinig dat zelfs groeipercentages 
van 7-8% pas op langere termijn van 
belang zijn. 
Bij we~ke oUeprijs wordt kernenergie 
vo~gens U rendabe~ t.o.v. o~ie? 
ROSING: Heel grof gezegd rond de $ 30 
per vat (in 1985-dollars). Dat lijkt 
erg hoog, maar dat komt vooral omdat 
men over het alqemeen de afbraakkos
ten van stilgelegde kerncentrales 
veel te laag schat. Een recent onder
zoek in de V.S. wijst uit dat de af
braakkosten twee keer zo hoog zijn 
dan de bouwkosten. Dat hebben we mee
gerekend. 

kolenprijzen 

Wat betekent de o~ieprijsver~aging 
voor de ko~enprijs? 
ROSING: De kolenprijs is de laatste 
tijd ook sterk gedaald •. Dat komt om
dat olie en kolen elkaar in zekere 
mate kunnen vervangen en dus elkaar 
bekonkurreren. Natuurlijk kan de ko
lenprijs niet onbeperkt zakken. Er 
zijn meer produktiekosten aan ver
bonden. Er zijn vier belangrijke ko
lenproducenten die vrij ver kunnen 
gaan:' Polen en Zuid-Afrika omdat ze 
gebruik ma.ken van slavenarbeid; de 
mijnwerkers worden zwaar onderbe
taald, en Australië en de V.S., 
waar op grote schaal dagbouw wordt 
gepleegd. In West-Europa is de ko-
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lenpolitiek geen energiebeleid, maar 
sociaal beleid. Politiek is het on
mogelijk de mijnen te sluiten. Maar 
de toch al gesubsidieerde produktie 
zal onder druk komen te staan. De 
olieprijsverlagingen zijn evengoed 
schadelijk voor een milieuvriende
lijke energiepolitiek. 

duurzame bronnen 
Zonoe-energie en windenergie zullen 
zeker last hebben van goedkope olie. 
Maar wat energiebesparing betreft 

verwacht ik niet zoveel nadelen. 
Energiebesparingstechnologieën (zui
nige motoren enz.) zijn ontwikkeld 
en worden toegepast. Dat zal niet zo 
snel onrendabel worden. Oude woning
en die daarvoor in aanmerking kwamen 
zijn zo langzamerhand wel geïso
leerd. Voor nieuwbouw zijn wettelij
ke normen opgesteld, dat zal wel zo 
blijven. Alleen in de industrie, 
daar kunnen in het vervolg wellicht 
energiebesparingsmaatregelen achter
wege blij ven. 

• 

Wees niet bang voor 
liesbeth van Nes vuile handen 
Al twee keer is in Splijtstop geschreven over aktievoeren 
tijdens de verkiezingen. Sible Schöne toonde zich een warm 
voorstander. Met een verkiezingskampagne zou de AKB kunnen 
skoren. Hans de Jonge wees een dergelijke aktie resoluut 
van de hand: het ware verzet laat zich niet kanaliseren. 
In dit nummer een bijdrage van Liesbeth van Nes. Zij vindt 
het zinloos om een strategiediskussie tot een heet hangij
zer te verheffen. Maak gerust je handen vuil! 

In beide stukken is er sprake van een 
voor mij onvoorstelbare angst om de 
handen vuil te maken. Schöne dekt 
zich in tegenover de achterban door 
uit te leggen dat het principe van 
de basisdemokratie niet met voeten 
zal worden getreden. Maar waarom? Ba
sisdemokratie heeft toch niets met 
het parlement te maken? De Jonge wil 
uit principe niet langer eerlijk zijn 
en bijvoorbeeld de meterkasten kante
len, zodat het gas goedkoper wordt. 
(Het is overigens maar de vraag of 
dit oneerlijk is, maar daar gaat het 
nu niet om.) De oneerlijkheid gebiedt 
hem het parlement te minachten en hij 
zou zich in zijn eigen ogen blameren 
als hij zich inliet met de verkie
zingen. 

linkse integriteit 
De Jonge laat duidelijk zien dat 
rechts altijd de eigen partij steunt. 
CDA en VVD bewijzen keer op keer dat 
de macht in dit land ligt bij degenen 
die durven liegen. Zelfs de PvdA is 
daar nog niet achter omdat ze in haar 

openbaar optreden de schijn ophoudt 
dat ze haar beloften na wil komen. 
Links of wat daarvoor doorgaat is ge
woon te integer en is bang besmet te 
worden door de macht. Hebben we een
maal gekozen dan komen we nooit op 
onze woorden terug. Het verschil met 
rechts is dat rechts altijd terug
komt op gedane beloften aan derden, 
maar ondertussen de onderling gemaak
te afspraken zoveel mogelijk nakomt. 
wij echter willen onze integriteit 
ten opzichte van de buitenwereld be
waren en kunnen elkaar daarom zuiver 
in de ogen zien: we zijn niet zoals 
rechts! Ondertussen zijn we geen stap 
verder. Als we ons met besluiten op 
nationaal nivo willen bemoeien, kun
nen we ons niet onttrekken aan de ma
nier waarop in dit land de macht is 
georganiseerd. 
Juist omdat we zuiver in de leer wil
len blijven, .ontstaan er onverkwikke
lijke diskussies waardoor sommigen 
teleurgesteld de beweging verlaten en 
anderen met volle overtuiging de 
draak omhelzen die hen naar de isola
tiecellen stuurt di.e de Stammheimge-



vangenis gereed houdt voor terroris
ten. Beide groepen staan buiten spel. 

principea 

Ik geloof wel dat je bepaalde princi
pes moet huldigen en bepaalde zaken 
moet nastreven, maar ik ben er fali
kant tegén dat die principes aanlei 
ding geven tot scherpslijperij. Der
gelijke scherpslijperij ontstaat van
uit liefde voor zuiverheid van de 
principes en vanuit het aanmatigende 
idee te kunnen oordelen over de gekte 
vande pr incipes van de buurman.Een an
dere oorzaak ligt in het feit dat het 
de AKB nooit gelukt is een bevredi· 
gende verklaring te geven voor de 
gebeurtenissen bij Dodewaard en de 
daarop volgende terugval van de bewe
ging. Ik heb die verklaring evenmin, 
maar het is me opgeva11 en dat daarna 
talloze aktievormen gepresenteerd 
zijn die nooit zoveel mensen meer aan 
de slag hebben gekregen als toen en 
die daarom aan heftige kritiek bloot
stonden. Waarschijnlijk had iedereen 
zich teruggetrokken ·op de eigen idee
en die nog stand hielden. Men pleitte 
voor eigen autonomie, maar vond daar
in tevens de rechtvaardiging om de 
ideeën van de ander de grond in te 
boren. In ieder geva 1 was de massa 1 i
te i t vanaf dat moment uit den boze e.n 
onverenigbaar met het basisdemokra
tiese idee, dat daarvoor nog prima in 
de massaliteit leek te floreren. 
Oe AKB blaakte plotseling van bereid
heid om ondergronds te gaan nu de Ne
derlandse samenleving in de persoon 
van een of andere plaatsvervangende 
burgemeester en een boer met een ge
weer de beweging hadden laten vallen. 
De burgemeester en de boer waren zo 
suksesvol • dat de beweging in frak
ties opsplitste, en als er iets is 
wat frakties niet uit kunnen staan, 
dan is het de ontkenning van hun be
staan. 
Groeperingen die zich op nationaa l 
politiek nivo teweer stelden werden 
als bondgenoten afgeschreven omdat 
ze zo "naïef" waren om het parlement 
serieus te nemen. Die groeperingen 
slik ten immers wat het parlement be
weert voor zoete koek. Dat is natuur
lijk niet zo. Toch heeft niemand van 
de AKB eraan gedacht om uit te zoeken 
waar het geld dat op de uitkeringen 
van jongeren wordt bezuinigd, naar 
toe gaat. Ook als het niet recht
streeks op de girorekening van de ~
dewaardcentrale overgeboekt wordt, 
kan je aktievoerders van de uitke
ringsgerechtigden tegen kernenergie 
en kernwapens in het geweer roepen. 
waarom zouden ook wij geen profijt 
trekken van de "krisis"? Z'odra iemand 
het waagt om zich op het parlement of 
de verkiezingen te richten, dan kan 
hij er zeker van zijn dat iedereen 
over hem heen valt. 

"u vind ik Schönes argument dat zijn 
plan het enige is waar op dit moment 

mensen voor warm lopen, niet het 
sterkste wat ik kan verztnnen, maar 
De Jonges tegenwerping dat de poli
tiek onbetrouwbaar is en ons geen re
sultaten garandeert, is zo mogelijk 
hog zwakker. Als wij vertrouwen had
den in de rechtschapenheid van poli
t i ci, was er nooit een AKB ontstaan. 
Moeten wij ons door machinaties in 
de luren laten leggen? Zijn wij te
leurgesteld als een CDA-er zijn woord 
niet houdt? Laat me niet lachen. wat 
zijn dat voor heroiese uitspraken! 
Wij zullen ons wel ondergronds kapot 
vechten niet waar? Zo sterven we in 
ieder ·geva l zonder smet op ons bla
zoen! 
Ik wil hier natuurlijk niet beweren 
dat de aktie die zich richt o~ de 
verkiezingen dè metode is om ~ern-

Ingezonden 
Dodewaard 1981 
Wanneer Hans de Jonge in het afgelo~ 
pen nummer van Splijtstop de invloed 
van de politiek 0,0 noemt en p.rikak
ties belangrijker vindt dan de parle
mentaire demokratie, is dat zijn 
(mijns inziens tamelijk onbenullige) 
zaak. Ik voel me wel gedwongen te rea
geren op zijn bewering dat ik de 
schuld van het geweld bij de Dode
waardaktie in 1981 geheel op de schou· 
ders van de AKS laad. Deze bewering 
is pertinent onjuist. lk heb bewust 
nooit de term schuld gebruikt. Ik heb 
wel gezegd, en daar blijf ik bij. dat 
wijzelf een hardere aktie wilden dan 
de akties bij Dodewaard in 1980 en Al· 
melo in 1981. Wij wilden zelf een be
paalde confrontatie. wat ik na afloop 
gekritiseerd heb is het punt dat we 

energie te bestrijden, zo dom is 
Schöne ook niet. Maar ik wil wel be
weren dat het nodig is. In de eerste 
plaats moet tijdens de verkiezingen 
duidelijk worden dat de AKB nog be
staat; in de tweede plaats 'lllOeten al 
die sympatisanten bevestigd worden 
in hun idee dat kernenergie en kern
wapens niet zomaar worden geaksep
teerd; in de derde plaats gaat de AKB 
prat op overwinningen die behaald 
zijn omdat het parlement besloot 
kerncentrales niet te bouwen en in 
de vierde plaats beloven wij de par
lementariërs absoluut niet dat wij 
vanaf nu geen enkele onbehoorlijke 
daad meer zullen plegen. 
öei, daarmee maken we onze handen 
vuil! • 

vantevoren niet hebben nagedacht over 
de vraag wat we ons daar nu precies 
bij voorstelden. 
Helaas voor ons hebben Goldberg, 
Feijlbrief, Geertsema en Wiegel dit 
wel gedaan. Zij zijn erin geslaagd de 
aktie in een chaos te laten ontaarden 
en daarmee het verzet tegen kernener
gie een zware slag toe te brengen . 
Doelbewust hebben ze dit gedaan, zo
als ik ook heb betoogd in het artikel 
waar Hans de Jonge naar verwijst. 
Ik begrijp niet wat Hans de Jonge er
toe beweegt deze analyse te verdraai
en en in de kern om te keren. Moet 
iedere vorm van zelfkritiek worden 
aangepakt? Moeten mensen die andere 
opvattingen hebben over basisdemokra
tie zwartgemaakt worden? 
Ik weet het n1et en ik heb eerlijk 
gezegd ook geen enkele behoefte om 
hierover na te denken. 

Si b 1 e Schöne 
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Kerncentrales= 

John Hontelez ongedekte risiko's 
De gevolgen van een groot ongeluk met een kerncentrale 
kunnen giganties zijn. Een afdoende verzekering daartegen 
afsluiten is onmogelijk voor kerncentrale-eigenaren en 
gaat ook de kracht van de verzekeringswereld te boven. 
Daarom zijn de overheden te hulp geschoten: ze namen een 
deel van het risiko over en beperkten ook de aansprake
lijkheid. Dat is ook altijd een argument tegen kernener
gie geweest. 
Enkele landen lijken nu van de beperkte aansprakelijkheid 
af te willen. Wordt kernenergie een "normaal" industrieël 
risiko? Nee~ de regelingen blijven volstrekt onvoldoende. 
Mensen die zich verzekeren tegen 
schade aan huis en inboedel lezen in 
de kleine lettertjes altijd dat de 
schade veroorzaakt door "atoomkern
reakties" uitgezonderd is. Wanneer 
een kerncentrale schade veroorzaakt, 
materieel of aan de gezondheid, moe
ten de slachtoffers dus op een ande
re manier aan een vergoeding zien te 
komen. Net als bij vulkaanuitbars
tingen, aardbevingen, overstroming
en, en "mo 1 est" (gewapend konflikt, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse 
onlusten, oproer en muiterij). 
Daarmee is schade door kernenergie 
het énige industrieële risiko waar
tegen je je niet kunt verzekeren. 
Dat wil niet zeggen dat er helemaal 
niets geregeld is. De exploitanten 
van kerncentrales kunnen aansprake
lijk worden gesteld. En boven een 
bepaald bedrag springt de nationale 
overheid bij. Voor erg grote schade 
die over de landsgrenzen reikt, is 
in West-Europa zelfs een interna-
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tionale dekking geregeld. Maar tot 
nu toe ging het steeds om (beperk
te) maximale uitkeringen, en, zeer 
belangrijk juist bij kernongeluk
ken, waarbij straling vrijkomt, om 
een extra korte periode van10 of 20 
jaar, waarin je schade kunt clai
men. Het blijkt dat de regelingen 
eerder ten dienste staan van de 
exploitanten van kerncentrales 
dan van de mogelijke slachtoffers. 

de helpende hand 
Toen in het begin van de jaren 
vijftig de eerste kerncentrales in 
werking traden, bleek de onmogelijk
heid de klassieke verzekeringstech
nieken hierop toe te passen. Ten 
eerste omdat er geen betrouwbare on
gevalsstatistieken waren. Ten tweede 
omdat er te weinig kerncentrale-ex
ploitanten waren om gezamenlijk de 
premies te beta 1 en voor de enorme 
kosten die zouden kunnen ontstaan 

bij één enkel ongeval. Ten derde om
dat de verzekeraars enorm veel geld 
opzij zouden moeten zetten gedurende 
een lange periode omdat nieuwe scha
degevallen zich nog jaren na het 
kernoogeva 1 kunnen openbaren. Daarom 
weigerden de verzekeraars de gevolgen 
van kernoogeva 11 en onbeperkt te ver
zekeren. 
De nukleaire industrie wilde echter 
wel een regeling. Ze wilde ni.et het 
risiko lopen bankroet te gaan aan de 
mogelijk enorme schadeclaims die ze, 
na een groot ongeluk, uit eigen zak 
zouden moeten betalen. Uitblijven van 
een regeling zou betekenen dat er 
geen kapitaalverschaffers bereid zou
den zijn geld in kernenergie te ste
ken. De overheden staken de helpende 
hand toe. 

verdragen van Parijs en Brussel 
Voor West-Europa, en dus oók voor Ne
derland zijn de Verdra9en van Parijs 
(1960) en van Brussel (1963) van be
lang. De verdragen kwamen onder druk 
van de Amerikaanse bouwers van Euro
pese kerncentrales tot stand. Die 
vreesden anders, via Amerikaanse 
rechters, voor de gevolgen van onge
lukken op te moeten draaien. Kort 
samengevat regelen deze verdragen het 
volgende: 
1. Alleen de exploitant is aansprake
lijk, dus niet de bouwer, leveran
ciers e.d. Dat heeft als voordeel dat 
een slachtoffer niet hoeft te bewij
zen wiens schuld een ongeluk met een 
kerncentrale precies is. 
2. Elk land kan een eigen maximum 
vaststellen waarvoor de exploitant 
zich moet verzekeren. Dat mag niet 
minder zijn dan ongeveer f 17,5 mil
joen. Daarbovenop moet de nationale 
overheid garant staan voor maximaal 
f 245 miljoen. Als dat nog nodig is, 
vullen de andere (9) landen die het 
Verdrag van Brussel hebben geratifi
ceerd, het bedrag aan met maximaal 
f 175 miljoen. Het totaal hoeft de 
1 420 miLjoen niet te overschrijden. 
3. De aansprakelijkheid verjaart al 
na 10 jaar! De deelnemende landen 
mogen deze termijn verlengen, maar 
hoeven voor die langere periode niet 
te rekenen op financiële bijstand 
van de andere landen. 
4. Eén enkele rechtbank moet alle 
claims behandelen, en ook mensen uit 
andere landen kunnen bij die recht
bank terecht. Dit moet diskrimina
tie bij de behandeling voorkomen. 
De afzonderlijke landen hebben deson
danks nogal uiteenlopende regelingen. 
In Nederland is de maximale vergoe
ding op 1 miljard gulden gesteld, in 
West-Duitsland op 1 miljard DM, in het 
VK op ongeveer f 280 miljoen, in 
Frankrijk op niet meer dan een kleine 
f 20 miljoen! 
Op 16 november 1982 zijn de beide 
Verdragen vernieuwd. Ze zijn als zo
danig echter nog niet ingegaan. Vol
gens dit "tweede aanvullend protocol" 



zou de exploitant onveranderd zich 
voor f 17,5 miljoen moeten verzekeren 
maar de bijdragen van de overheden 
worden verdrievoudigd: de nationale 
overheden moeten het risiko tot onge
veer f 600 miljoen afdekken, de ver
dragspartners samen tot ongeveer 
f 1000 miljoen. Oo~ deze verhoging is 
geflatteerd. De inflatie vanaf het 
begin van de zestiger jaren tot nu 
maakt al verdrievoudiging nodig! 

de risiko's 
Het is onduidelijk wat een groot on
geluk met een kerncentrale werkelijk 
zal kosten. In het geval van Harris
burg was door de verzekeraars in juni 
1983 aan de eigenaar voor de door hem 
zèlf geleden schade al 1,36 x het be
drag uitgekeerd wat de gezamenlijke 
Amerikaanse exploitanten vanaf 1958 
aan premies hadden betaald! Aan "der
den" was tot die tijd ongeveer $ 30 
miljoen dollar uitgekeerd wegens eko
nomiesé schade tengevolge van evakua
tie. 
In tegenstelling tot ekonomiese scha
de is de biologiese schade vaak moei
lijk te bewijzen en komt meestal ook 
pas na de verjaringstermijn aan het 
licht. Bij zeer hoge doses sterven 
mensen direkt of worden onmiddellijk 
ziekten zichtbaar. Bij minder hoge 
doses kunnen de tekenen van celbe
schadiging pas veel later blijken: 
kanker na (vele) jaren, genetiese 
beschadiging bij het nageslacht, 
verminderde weerstand tegen ziekten. 
De verkorte verjaringstermijn in 
Europa en ook de VS (20 jaar) zijn 
alleen al daarom onaanvaardbaar. 
(Bij gewone verzekeringen is de ter
mijn 30 jaar). 

Oe bekendste studie waarin berekend 
wordt wat de financiële schade van 
een groot ongeluk kan zijn is het 
Rasmussen-rapport. Dat komt op $ 14 
miljard, de kans op een dergelijk on
geluk wordt op 1 miljard werkingsja
ren gerekend. Het Rasmussen-rapport 
is alom bekriti~eerd en daarom 
geen goede graadmeter. 

maxirmaai&OO miljard 
De Amerikaanse NRC heeft het Sandia 
National laboratory een nieuw onder
zoek laten verrichten. Eind 1982 
kwam dit uit. In dit rapport, de San
dia Siting Study (SSS), staan de ge
volgen voor elke bestaande kerncen
trale in de VS berekend. Grote varia
belen waren natuurlijk de weersge
steldheid en de bevolkingsdichtheid. 
Het maximale ongeval, plaatsvindend 
in de centrale in Indiana Point bij 
de meest ongunstige weersomstandig
heden, zou 56.600 akute doden ver
oorzaken, 227.000 akute gewonden en 
15.600 latente kankergevallen. Men 
gaat dan nog uit van evakuatie van 
de bevolking binnen een straal van 
16 km. De totale kosten zouden maxi-

maal $ 600 miljard bedragen. De ge
middelde schade (gemiddelde omstan
digheden) $ 21-26 miljard. De SSS 
studie acht de kans op een dergelijk 
ongeluk 1x per 100.000 reaktorjaren. 

Duidelijk is dat een ongeluk van een 
dergelijk formaat in Nederland een 
ekonomiese ramp zou betekenen. Ter 
vergelijking: het netto nationale in
komen in Nederland zal in 1986 onge
veer f 379 miljard bedragen (met de 
huidige dollarkoers van f 2,50 dus 
zo'n $ 150 miljard). 

onbeperkte aansprakelijkheid 
In enkele landen heeft de regering 
nu bij de wet uitgesproken dat bij 
kernongevallen de exploitanten onbe
perkt aansprakelijk kunnen worden 
gesteld. Uit de berichtgeving hier
over (Nucleonics Week, 10-10-85) 
blijkt niet of de verJaartermijn ook 
veranderd is. Bovendien blijkt dat de 
dekking beperkt blijft. In West -
Duitsland moeten de exploitanten zich 
voor 500 miljoen DM verzekeren, en 
als dat niet genoeg blijkt, zal de 
overheid nog maximaal 1 miljard DM 
voorschieten. Bovendien worden onge
lukken veroorzaakt door grote natuur
rampen, (burger)oorlogen en opstanden 
uitgezonderd. Tenslotte, kerncentra
les worden niet meer apart geteld als 
ze bij elkaar in een park staan. Ter
wijl het schadepotentieel van een 
kluster van vier kerncentrales toch 
aanzienlijk groter is dan van een 
enkele centrale. 

De West-Duitse elektriciteitsbedrij
ven zijn niet gelukkig met de nieuwe 
regeling. Ze wijzen erop dat die 
niet strookt met de herziene Verdra
gen van Parijs en Brussel. Wat er
achter zit is dat ze bij schade bo
ven 1 mld DM grote verliezen gaan 
leiden eh zelfs faillisement dreigt. 
In Zwitserland is eveneens de be
perkte aansprakelijkheid opgeheven, 
sinds 18 maart 1983. De exploitanten 
moeten zich voor f 440 miljoen ver
zekeren, de Zwitserse federale staat 
brengt de totale dekking op f 1330 
miljoen. Daarboven moet de exploi
tant zijn eigen middelen aanspreken, 
mocht dat niet voldoende zijn, dan 
kan de staat eventueel extra bij
springen. 
Dr. Saxer, voorzitter van de Zwit
serse verzekeringspool voor kernri
siko's, schrijft in "Nuclear Europe" 
1984/1 hierover: "dit is momenteel 
waarschijnlijk het meest gulle sys
teem ter wereld." Over de kans dat 
de Z~titserse verzekeringspool hier
mee het schip in gaat zegt hij: "In 
de 26 jaar dat deze pool bestaat 
hebben we nog niet genoeg res.erves 
opgebouwd om ons aandeel voor een 
enkel kernongeval met de maximale 
schade te leveren. Omdat de kern
centrales snel duurder worden, en 
de politiek steeds hogere aanspra-

kelijkheid eist, zal dit in de na
bije toekomst ook n.iet bereikt wor
den. Alleen ons vertrouwen in de 
veiligheid van nucleaire installa
ties, niet alleen in Zwitserland 
maar over de hele wereld, stelt ons 
in staat deze situatie met gelijkmoe
digheid te nemen". 

Nederland 
In Nederland moet de eigenaar zich, 
volgens de "Wet Aansprakelijkheid 
Kernoogeva 11 en" verzekeren voor f 200 
miljoen. Vervolgens draagt de Staat 
f 45 miljoen bij. Daarna wordt voor 
f 175 miljoen gerekend op de ver
dragspartners van de Verdragen van 
Parijs en Brussel. Daarna staat de 
Staat opnieuw garant voor f 580 mil
joen. Zodat er in totaal 1 miljard 
gulden beschikbaar is voor vergoe -
ding van schade met een kernongeluk 
in Nederland. 
De Nederlandse regering vindt dit 
voldoende.Op een vraag van de Tweede 
Kamer (tijdens de diskussie over het 
Regeringsstandpunt m.b.t. de BMD) 
over de aansprakelijkheidsbegren
zinQ', antwoordde van Aardenne op 28 
mei 1985: "Verzekering van de aan
sprakelijkheid tot f 10 mld en der
halve ook van onbeperkte aansprake
lijkheid is niet mogelijk". Van Aar
denne sprak zich ook min of meer uit 
tegen de stappen die andere landen 
hadden ondernomen. Hij meldde dat 
"in internationaal verband" bekeken 
wordt of de maatregelen van West
Duitsland wel verenigbaar zijn met 
de afspraken van Parijs en Brussel 
(de andere landen die met onbeperkte 
aansprakelijkheid werken zijn geen 
verdragspartners). De stap van 
West-Duitsland zou leiden tot het 
"ver uiteenlopen van de aansprake
lijkheidsregimes". Hij waarschuwde 
ervoor dat deze onbeperkte aansprake
lijkheid ook zou gaan gelden voor 
andere nukleaire installaties en 
aktiviteiten die onder de verdragen 
vallen. Gekombineerd met de bepaling 
van de risiko-aansprakelijkheid (of 
een exploitant schuldig is aan het 
ongeval doet er niet toe, als de 
schade aantoonbaar is, moet er be
taald worden) is de minister bang 
dat nukleaire aktiviteiten daardoor 
gediskrimineerd worden ten opzichte 
van andere industriële aktiviteiten. 

konklusie 
Met kernenergie wordt op grote schaal 
gegokt. De verzekeringswetten in de 
Westerse wereld zijn er vooral op ge
richt het risiko voor de elektrici
teitsbedrijven beperkt te houden. De 
staten nemen deel in de risiko's, 
maar ook slechts beperkt (uitzonde-
ring Zwitserland). • 
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De Hatertse vennen nabij Nijmegen 

Internationale Zure 
Regenweek 1986 

In de periode van 19 tot 25 april 
wordt voor de d.erde maal een Interna
tionale Zure Regenweek georganiseerd. 
De koördinatie van alle aktiviteiten 
is in handen van .het Landelijk Over
leg Zure Regen. 
Zaterdag 19 april start de week met 
een tocht van de 'Zure Regen Trein'. 
De NS heeft speciaal voor deze gele
genheid een trein ter beschikking ge
steld, die waarschijnlijk van Amster
dam, via Utrecht naar Nijmegen rijdt. 
Oe gezamenlijke Nederlandse natuur
en milieuorganisaties bieden in de 
trein de regering en de Tweede Kamer 
een zure regenmanifest aan. In hetma
nifest zetten zij de door hen gewen
ste maatregelen uiteen. 
Zondag 20 april staat in het teken 
van stads- en boswandelingen. In· ze
*er 100 plaatsen krijgen mensen de 
gelegenheid om de aanta.sting van on
ze bossen te bekijken onder leiding 
van deskundige gidsen. Oe NS geeft 
deze dag de wandelaars korting op 
hun reizen. 
Dinsdag 22 april is gewijd aan de 
bijdrage van ~et verkeer aan zure 
regen. Alle gemeenten in Nederland 
ontvangen een maatregelenpakket, 
waarin de milieuorganisaties, de 
fietsersbond ENFB en ROVER aangeven 
wat gemeenten kunnen doen aan ver-
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mindering van luchtverontreiniging 
door het verkeer. Op diverse plaats
en worden aktiviteiten georganiseerd 
om luchtverontreiniging door auto
verkeer aan de kaak te stellen en 
reklame te ·maken voor openbaar ver
voer per fiets of te voet. 
Woensdag 23 april staat de bijdrage 
van de industrie aan de zure regen 
centraal. Vereniging Milieudefensie 
start in samenwerking met Stichting 
Na tuur en Milieu een Koosurnenten 
Kontakt de Koosurnenten Aktie SHELL. 
Doel van de Kampagne is om de bij
drage die SHELL, als grootste ver
zuurder van Nederland, aan de zure 
regen levert onder de aandacht van 
een breed publiek te brengen. Door 
middel van briefkaarten kunnen men
sen hun ongenoegen aan SHELL duide
lijk maken. Op grote schaal worden 
stickers, affiches en folders ver~ 
spreid, o.a. bij SHELL benzinesta
tions. 
Op diverse plaatsen zullen milieu
groepen aandacht besteden aan de in
dustrieële verzurin9, o.a. in Velsen/ 
IJmuiden (Hoogovens), Geleen (DSM), 
Groningen, Delfzijl en Leiden. 
Donderdag 24 april staat Landbouw en 
Zure Regen op het programma. In Den 
Bosch vindt een symposium plaats on
der de naam "Is er nog hoop voor de 
bioindustrie?". 
Voor. informatie over deze e.n andere 
aktiviteiten in de week kun je te
recht bij het landelijk sekretariaat 
van de zure regenweek (020-221366). 

Marijke Vos 

M·ogelijke verkoop on
gebruikte kerncentrale 
In 1978 stemde Oostenrijk, per refe
rendum, tegen kernenergie. De juist 
voltooide kerncentrale in Zwentendorf 
staat al sindsdien ongebruikt. De ei
genaar (voor 50% de Oostenrijkse 
overheid) heeft jarenlang gewacht of 
het tij zou keren. Maar op 30 juni 
1986 wordt de knoop doorgehakt. Tot 
die tijd wordt de kerncentrale nog in 
gereedheid gehouden . Maar het Ameri
kaanse buro Bechtel heeft opdracht 
gekregen, een koper te vinden. Het ge
reed houden van de kerncentrale kost 
de eigenaar - al ·a jaar lang - zo'n 7 
miljoen gulden per jaar. 
Er gaan wel stemmen op om de kerncen
trale toch maar te openen. Oe onderne
mers zijn voor, en opiniepeilingen ge
ven aan dat een meerderheid van de 
Oostenrijkers nu ook voor zouden zijn. 
Maar er is 2/3 ~erderheid in het par
lement nodig om de uitslag van 1978 
ongedaan te maken. En dan moet er nog 
opnieuw een referendum worden georga
niseerd. De eigenaar van Zwentendorf 
heeft daar blijkbaar toch niet zoveel 
vertrouwen in. Verkoop aan het buiten
land van de kerncentrale. na 30 juni 
dit jaar, levert tenminste nog iets op. 
(bron: European Report, International 
Business News, Weekly Supplement, 
18-12-'B5). 

Tema-dag windmolen
koöperaties 
Het Steunpunt Windmolenkoöperaties 
organiseert op 5 april in Utrecht een 
temadag over kollektief windmolenbe
heer. Oe dag is vooral bedoeld voor 
vertegenwoordigers van verenigingen 
in oprichti ng en voor degenen die 
daar mee zoude.n willen beginnen. Oe 
nadruk ligt op de uitwisseling van 
praktiese informatie en de presenta
ties van ondersteunend materiaal. 
Voorts zal er een speciaal gemaakte 
video te zien zijn. De belangstelling 
in Nederland voor kollektief windmo
lenbeheer is groeiende. Er zijn nu 
twaalf verenigingen in oprichting. 
Gezamenlijk hebben ze ruim 500 (po
tentiële) investeerders gevonden met 
een totaal toegezegd bedrag van on
geveer 250 duizend gulden. Het ziet 
èr naar uit dat de eerste 'kollektie
va molen' van Nederland nog dit jaar 
zal gaan draaien. 
Voor gratis deelname aan de temadag 
kan men zich opgeven bij: ODE, 
030-331328. Men krijgt dan achter
grondinformatie en een programma 
toegestuurd . (PvM) 
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stem ~ 
TEGEN# 
keme~le 

De kampagne 'Stem'tegen Kernenergie 
kies voor het milieu' gaat zaterdag 
5 april van start met een landelijke 
manifestatie. Deze vindt plaats in 
zaal Trianon op de Oude Gracht 252 
in Utrecht. ~~t name de mensen die 
plaatselijk de kampagne vorm geven of 
op een andere manier aktief meewerken 
worden op 5 april in Utrecht verwacht. 

De manifestatie begint om 11.00 uur 
met inleidingen van Klarisse Nienhuys 
over de gevolgen van een groot ongeluk. 
Lucas Reijnders zal spreken over ra
·dioaktief afval en Theo Potma tenslot-

Trap mee tegen kern
energie 
Half april zal de Tweede Kamer debat
teren over de lokatiekeuze voor nieu
we kerncentrales. Een echte keuze .is 
nog steeds niet gemaakt. Zowel Eems
haven, Noordoostpolder, Maasvlakte, 
Moerdijk als Borssele zijn nog moge-
1 ijk. 
Met een fietstocht willen we de soli
dariteit in het verzet onderstrepen: 
steun aan de vestigingsplaatsen, en 
steun van de plaatsen aan elkaar. Een 
fietstocht als stimulans en als op
kikker. De week waarin gefietst wordt 
is ook de kampagneweek van de aktie 
Stem tegen Kernenergie. De fietstocht 
wil deze week publicitair ondersteu-

Landelijk overleg 
basisgroepen 
Zondag 2 maart werd in Arnhem een 
landelijke basisgroependag gehouden. 
Zo'n 60 mensen van allerlei basis
groepen uit vrijwel alle regio's kwa
men vanaf 10.00 uur bij elkaar, om 
over het wel en wee van landelijke 
akties en overleg te praten. De dis
kussie ging onder meer over de impas
se binnen de basisgroepen, (nieuwe) 
aktievormen en media. 
Ook de vraag of een landelijk overleg 
wel zo nodig moet, kwam aan de orde. 
Die vraag werd positief beantwoord, 
al dacht men over de invulling ver
schillend. Overeengekomen werd dat 
een landelijk overleg een "algemene 
beleidslijn" zou moeten aangeven, en 
indien nodig ruimte maakt voor inhou-

te over het energie(besparings)beleid. 
Uiteraard zal ook het regeringsbeleid 
en de energiepolitieke opstelling van 
de verschillende politieke partijen 
aan de orde komen. 

Het middagdeel begint met een verslag 
over het verloop van de kampagne tot 
nu toe. Daarna wordt in groepen verder 
gepraat over enerzijds meer praktiese 
zaken zoals het plaatselijk vormgeven 
aan de kampagne en allerlei aktie
ideëen, en anderzijds meer over de 
reden van de kampagne: de gevaren van 
kernenergie en de alternatieven. 
Wie aan de kampagne mee wil werken, 
of wil weten wie er in zijn of haar 
plaats al -onopgemerkt- met de aktie 
bezig is, kan kontakt opnemen met het 
landeljk sekretariaat dat gehuisvest 
is bij de Vereniging Milieudefensie 
telefoon: 020-221366 
Si b l e Sch15ne 

nen. 
Op maandag 7 april vertrekken we van 
de mar-t in Borssele naar de Eemsha
ven, waar we op zaterdag 12 april 
aankomen. Je kunt ook een gedeelte 
van de tocht meerijden: 
7-4 van Borssele via Woensdrecht 

naar Moerdijk 
8-4 naar Maasvlakte en door naar 

het Haagse Binnenhof 
9-4 naar de Noordoostpolder, over

nachten in Huizen 
10-4 aankomst in Noordoostpolder 
11-4 naar Eems-aven, overnachten bij 

Appelscha 
12-4 aankomst Eemshaven 
Voor eten en overnachting wordt ge
zorgd. 
Geef je snel op bij Johan Bakker, 
020-221366. 

delijke diskussie. Landelijke akties 
worden op zo'n overleg ingebracht 
(dus niet bedacht). Groepen komen met 
voorstellen die zoveel mogelijk kon
kreet zijn uitgewerkt, zodat op het 
landelijk overleg zo'n aktie verbreed 
kan worden naar meerdere regio's, of 
heel het land. Op het moment ont
breekt het vaak aan konkrete informa
tie. Een aantal punten die plenair 
niet meer aan bod kwamen, zoals 
nieuwe akties, een nieuwsbrief en de 
pers, komen volgende keer terug. 
Een groepje zal gaan werken aan de 
voorbereiding van het volgende lande
lijke overleg en het maken van een 
nieuwsbrief. Bijdragen hieraan adres
seren aan: (voorlopig) landelijk sek
retariaat Sweerts de Landastraat 73 
Arnhem (085-514957). 

Antoinette Doesborgh 

Kerncentrales sluiten 
levert geld op 
In 1981 zou de PvdA de kerncentrales 
sluiten. Dat was één van de vier 
strijdpunten uit het partijprogramma. 
Tijdens de onderhandelingen waar de 
regering-Van Agt II uit ontstond 
(CDA-PvdA-D'66), werd echter beslo
ten eerst eens uit te rekenen wat dat 
wel niet zou kosten. Volgens de PvdA 
wilde Terlouw (D'66) niet meedoen aan 
'stillegging' (hoewel D'66 programma
ties voor was) en daardoor was het 
CDA niet op de knieën te krijgen. 
Terlouw stelde de kommissie-Beek in. 
Dat duurde meer dan een half jaar om
dat Terlouw de kandidaat van de PvdA, 
Herman Damveld, er persé niet in wil
de hebben. Damveld kwam er dus ook 
niet in. Toen de kommissie-Beek in 
1983 met haar konklusies kwam, was 
Damveld de eerste om die tot de grond 
toe af te breken. Van de geschatte 
kosten, bij elkaar 5 miljard gulden, 
bleef niets over. 
Herman Damveld, de plaag van de Ne
derlandse atoomlobby, heeft z'n be
zwaren van des tijds even opzij ge
zet, en gewoon eens uitgerekend, vol
gens de methode van de kommissie-Beek, 
wat sluiting nu vier jaar later zou 
kosten. Het blijkt dat de kosten als 
sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Op 
basis van officiële gegevens kost de 
sluiting van Borssele 11 miljoen, 
maar die van Dodewaard levert 17 mil
joen op! Netto winst 6 miljoen. 
De voornaamste oorzaken zijn: hogere 
kosten voor opwerking, afvalopslag en 
kortere bedrijfstijden. Verder heeft 
Damveld de sluiting per 1 januari 
1987 berekend, Beek per 1-1-'83. Ten
slotte is de vervangende brandstof 
goedkoper geworden door de daling 
van de olieprijzen. (J.H.) 

Rouwstoet in Gronau 
Op 11 januari vond op initiatief van 
de milieuwerkgroep Gronau een rouw
stoet plaats. Ongeveer veertig mensen 
liepen in zwarte kleding met twee 
doodskisten door het stadje. Aanlei
ding was het zware ongeval - een week 
eerder - in de Amerikaanse uranium
hexafluoride-fabriek te Gore (Oklaho
ma), waar een arbeider gedood werd en 
ongeveer 100 mensen gewond. 
In Gronau is sinds de zomer 1985 zo'n 
fabriek in bedrijf. De 'Arbeitskreis 
Umwelt' is bang dat ook hier een 
rampzalig ongeluk zal plaatsvinden. 
Ze eist sluiting van de fabriek. 
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