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met afsluiting zonder grote
financi~le risiko's aan
vechten . Zulke processen
zijn op het ogenblik gun
stig, ook weer vanwege de
publiciteit, maar ook om
dat er uitspraken nodig
zijn van alle regionale
rechtbanken, om echt iets
over de kansen bij de
rechter te kunnen zeggen.

In dit nummer van Stop
kofttrakt staan een aantal
TIPS. Dat zijn tip!! over
manieren om de kompu
ter_administraties van
de elektrlciteitsbedrijve
onder druk te zetten.
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Doe ook mee,
en betaal uw
atr-oornr-eke-,

ll
~~;r-
en eigen_
handig.
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konklusie
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Er valt op dit moment niet te
te zeggen wie uiteindelijk
gelijk zal krijgen. Weige
ren kan dus zonder risiko
totda.t er heel konkreet een
datum genoemd wordt van af
sluiting . Dan kan er alsnog
betaald worden.
We kunnen het natuurlijk
ook op afsluiting laten
aankomen. Vaak is de pu
bliciteit daaromheen een
stimulans voor de aktie in
de omqeving. W1.e geen eigen
woning heeft en een klein ~
inkomen kan zotn~-

mag weigeren?
rechtbanken doen verschillende uitspraken

Al heel wat Nederlanders weigeren een gulden per elektrici.
teitsrekening. Soms zijn het ook andere symbolieae bedragen
(2,7. 3 of zelfs 11%). In de meeste gevallen reageert het elek
triciteitsbedrijf niet of alleen met ~~n enkele aanmaning, maar
een enkeling wordt serieus bedreigd met afllluiting.

Juist de laatste tijd komen geval tekent het nutsbe-
daar meer meldingen van drijf hoger beroep aan en
binnen. De vraag i s dan na- in het andere geval de ak
tnu:rlijk : wat doe j e eraan? t.Levceedexe ,
Vooral als j e weigert maar
de s t r oom wél nodig hebt.
wil je weten o f er e e n an
dere oplossing is dan op
het l aatste moment betalen.
Heeft het zin om naar de
rechter te stappen? Wat
kost zoln rechtzaak?
Er zijn de laatste tijd vr~

vee l proces sen geweest.
Niet a l l een van atoom
stroomweigeraars, maar ook
van mensen van de BWD. Ma
ken we een balans op, dan
zien we een heel wisselend
beeld : sommige r echters ge
lasten aansl uit i ng en ande
ren geven juist de nutsbe
drijven gelijk. In het ene
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doorbraak
in energiemonopolie
Naaldwijk en Schipluiden willen hun eigen energie gaan opwekken met behulp van warmte
krachtkoppeling. Normaal gaat veel energie verloren bij het transport of in het koelwater.
Bij warmte-krachtkoppeling wordt het koelwater gebruikt voor verwarming, bv van kas
sen, waardoor veel van het energieverlies wegvalt. Dit is mogelijk, door de mini-elek
triciteitscentrales die gebruikt worden, dichtbij de plaatsen te zetten waar stroom nodig
is, zodat het energieverlies door het transport klein blijft; de energiebesparing hierdoor
is geweldig. Het rendement is meer dan twee keer zo hoog als dat van de grote centra
les en vanzelfsprekend zal de energie daardoor goedkoper worden.

voedingspunten heeft het
systeem een grote zekerheid.

Dit is een vrijrevolutio
naire ontwikkeling, die
vooral erg interessant is
voor mensen die voor een
beheersbare vorm van ener
gieopwekking zijn. Het is
ook een zeer positieve ont
wikkeling. Enkele belang
rijke verlangens van de mi
lieubeweging worden erdoor
verwezenlijkt. Geen kernene~

gie of kolen, maar decentra
lisatie in de energievoorziea
ning en milieuvriendelijke,
kleinschalige, efficiënte
stroomopwekking. Ook de
rijks- en provinciale over
heid moet het aanspreken. E
nergiebesparing en goedkope
energie voor bedrijven staan
tenslotte hoog in hun vaandeL

De gemeente Naaldwijk heeft
al enkele warmte-krachtin
stallaties neergezet, met
een klein vermogen. Daar
naast blijft men gewoon aan
gesloten op het elektrici
teitsnet. Schipluiden heeft
plannen voor een eigen klein
schalig elektriciteitsnet,
los van het landelijke net,
bestaande uit een groot aan
tal kleine warmte-krachteen
heden en 2 grotere gewone
installaties voor noodsitua
ties. Door het grote aantal

kleinere schaal

beboet
Vrij baan dus voor een nieuw
tijdperk in de energievoor
ziening? Nee, zo eenvoudig
ligt het niet. De grote cen
trales hebben te maken met
een enorme overcapaciteit en
dat kost geld. Projekten als
in Naaldwijk en Schipluiden
vergroten die overcapaciteit.
Daarom wil het Zuidhollands
elektriciteitsbedrijf Naald
wijk, dat kontraktueel ver
plicht is de komende jaren
elektriciteit te blijven af
nemen, een boete opleggen,
evenredig aan de hoeveelheid
minder afqenomen energie.
De ontwikkelingen .in Schip
luiden zijn moeilijker tegen
te werken,. omdat de gemeente
geen beroep meer wil doen op
het landelijk net. Daarom is
Schipluiden voor ons allen
een heel hoopvolle testcase.

utrechters binden zelf de kat de bel aan
Gaat u ons nog afsluiten, of
hoe zit het ermee? Dit vra
gen de Utrechtse atoomstro~

piek-weigeraars aan hun ge
meente. Zo dwingen zij de
gemeente, die hen stroom le
vert, publiciteit te maken
voor hun aktie. Sukses ver
zekerd, want als de gemeente
besluit het piek-weigeren
niet aan te pakken, kan de
aktie onbeperkt groeien; en
als ze de weigeraars wel af
sluit, dan geeft dat veel
publiciteit.

In de gemeente Utrecht
zijn de jaarafrekeningen
nu verstuurd. Wat blijkt?
Op de afrekeningen van de
mensen die op alle 12 re
keningen een gulden heb
ben geweigerd, worden de
ze geweigerde guldens af
geboekt: alsof ze betaald
hebben: Weigeren is dus
goedkoper dan je denkt,
en de uitspraak van de
gemeentecie. (dat weige
ren niet mag), stelt dus
weinig voor.

(j;<3 In plaats van een 0-

~. verschrijvingskaart
kunt u ook een betaal
kaart gebruiken om de
rekening te betalen.
Stuur die zelf op naar
het girokantoor! Dus
net al sof u een winkelier
of elektriciteitsbedrijf
bent. Men gaat er daar
door vanuit dat de ad
ministratieve verwer
king al gebeurt is, en
het elektriciteitsbedrijf
ontvangt alleen een af
schrijving met uw naam
en woonplaats. Voor de
rest moeten ze het maar
gokken!



ondemokratisch?
nee, burgelijke verantwoordelijkheid
Hierondel' ziet u een gedeelte van een brief die we ontvingen.
Niet alleen weigeraars, ook giroblauwbetalers horen vaak dit
soort opmerkingen: het is ondemokraties, onfatsoenlijk, kortom
het lijkt wel oorlog. We kunnen hier honderd en één argumenten
tegenover stellen. Bv, de Utrechtse wethouder die vond dat hij
als commissaris in NV belang moest stemmen en van last en
ruggespraak niets wilde weten. Wie trouwens de statuten van
Dodewaard leest, ziet onmiddelijk dat ze expres z6 zijn opge
steld, dat het later voor gemeenteraden en staten nauwelijks
meer doenlijk is om er nog uit te stappen.

Ik Tind dat u .et uv aktie .en weaenliJk. aanelag plee«t 0' onl d.
, .okrati.a aT.t•••• Ala biJT. t.~nataDder. van aooiale voorsienincen
• ge.n .001ale pr••iel ...r zoudeu betalen etc. , vaar blijven w. dan?

ze ook ••t uw akti., waarbij geld betaald .o.t voràen aan nutabedrij
V.D .n dus 1Ddlr.lct aan d. oT.rh.id. Door te w.igeren ontk.nt ••n d.
.acht .n beall••inCabevo.cdheid van on•• d.~kr.ti•• cekolen OTer
h.id. Men n•••t dua .en r.volutionair atandpUAt in.

Daaroa vind ik dat .lke d••okraat tegen uv aktie .oet zijn, onge
acht zijn ot haar standpunt Ovor k.rnenergie.

M*t vri.nd.lijke groet,

Argumenten genoeg, maar er
is ook nog een principiële
reden. Wij vinden dat er
alleen demokratie kan zijn
als mensen op de hoogte
zijn van de gevolgen van
hun gedrag en de mogelijk
heid hebben door ander ge
drag bepaalde gevolgen te
vermijden. Als demokratie
zou betekenen dat je van
je verantwoordelijkheid af
bent zodra je gestemd hebt,
is dat een slechte zaak.
In de hiervoor gegeven ge
dachtengang zou deze weige
ring te billijken zijn door
het ontbreken van de moge
lijkheid te kiezen voor een
gedragsalternatief dat je
wel voor je verantwoording
kunt nemen. Ook hier hebben
alternatieven, zoals af
schrikking door de bevol
king te trainen in een
grootscheepse burgelijke
ongehoorZaamheid, of admi
nistratieve sabotage of
zelfs gewapende guerilla,
nooit een serieuze kans ge
kregen, en het is ook nu
nog onmogelijk voor mensen
daarvoor te kiezen. Hoe
moet men dan de verantwoor
delijkheid waarmaken?

~(J U kunt de rekening
van een familielid
vriend of buur be

talen, die dan op zijnl
haar beurt uw rekening
betaalt.

Het aardige van onze giro
blauwen weigeringsakties
is, dat ze hiet alleen een
ander energiebeleid afdwin
gen. Ze forceren ook een
bezinning op de waarde en
het,gewicht van onze demo
kratie. En, dat komt er ook
nog bij, ze laten iets zien
van wat de mogelijkheden
zijn van een defensie door
burgelijke verantwoorde
lijkheid i.p.v. atoomvernie
tiging.
Op het gebied van energie
is het duidelijk dat je je
verantwoordelijkheid niet
vorm kan geven. Er zijn
bruikbare alternatieven in
de vorm van windenergie en
warmte-krachtkoppeling,

Geachte Daaea en Her.n,

Fries fonds zitPEBd\NalS
Tijdens een kort geding in
Haarlem, aangespannen door
de atoomstroomweigeraarster
Anke van Dijk liet de advo
caat van het Noordhollandse
elektriciteitsbedrijf zich
ontvallen dat ze in ieder
geval géén fonds willen zo
als in ~riesland. Op aan
dringen van de rechter ver
telde hij waarom.
Ongeveer 1000 Friezen stor-

maar de elektriciteitswe
reld baslist voor ons en
kiest voor kernenergie.
Ook op het gebied van de
bewapening geldt een zelf
de verhaal. Het is dan ook
geen wonder dat ook daar
mensen principieel weige
ren om de keuze te m,aken
waartoe men ons dwingt,
nl. het meewerken aan een
nucleaire defensie. De
BWD (Beweging Weigering
Defensiebelasting, Utrecht
seweg 159, Amersfoort, tel:
033-10445), organiseert
daarom overal in het land
de weigering van f5,72
(symbool voor de 572 kruis
raketten) op allerlei be
lasting.

St.enwiJk, 28 januari 1983

ten de 2, 7% die ze weigeren
in een speciaal fonds. Er
komen mensen bij, er vallen
mensen af, de een stort dan
wel, dan weer niet, al met
al is er geen computer daar
op in te stellen. Het is
een moeilijk-betaal-methode
op zijn Fries geworden! En
het elektriciteitsbedrijf
moet het accepteren.



PGEM geeft toe: giroblauw kan GKN sluiten ROOD

Verslag avond Zetten-Andelst

Eind februari organiseerde
de basisgroep Atoomenergie
Nee Bedankt in samenwerking
met de Werkgroep Energie
Diskussie een avond over
energie.
Uitgangspunten waren drie
stellingen: één over stra
lingsgevaar, één over ener
gieverbruik en één over
giroblauw. Sprekers waren
dhr. Booy van Milieudefensie
dhr. Wasser van de GKN en
dhr. Aalbers van de PGEM.
Dhr. Booy vond dat Dodewaard
nodig dicht moest, omdat het
technies voorstellingsvermo
gen steeds faalt, en dat gi-

roblauw een voortdurende
prikkel in die richting kan
zijn. Dhr. Aalbers zei dat
niet de direktie het beleid
bepaalt, qmdat ze afhanke
lijk is van de raad van com
missarissen, die eigenlijk
meer de politieke belangen
dient. Als de direktie ach
ter sluiting zou staan
wordt ze gewoon vervangen
door een nieuwe direktie.
"Massale giroblauw zal ertoe
kunnen leiden dat de over
heid tot sluiting zal moeten
beslissen", gaf de PGEM uit
eindelijk toe.

Zetten: Annemarie Joosen
Joke van der Meer

De woordvoerster van het GEB
Utrecht loopt rood aan als
haar gevraagd wordt wat zij
van burgelijke ongehoorzaam
heid vindt (of: burgelijke
verantwoordelijkheid). Dus
van mensen die geen atoom
stroom willen en daarom gi
roblauw betalen of weigeren.
Even later zegt ze wel be
grip te hebben voor deze
mensen, maar door deze aktie
moet de administratie wel
overwerken.
Al met al weer een bewijs
dat onze aktie aardig wat
last geeft, maar dat het
GEB dat het liefst niet
naar buiten wil laten komen.

NIEUWS ~IfT aec,eAlD M()&T 2!J1I
Reparaties kerncentra~e ma
ken eLektriciteit duurder

Uit het jaarverslag van de
GKN biijkt dat de reparatie
aan Dodewaard, de eerste
drie maanden van dit jaar,
mede van invloed is geweest
op een stijging van de kost
prijs van elektriciteit.
Ook Borssele heeft weer
stilgelegen. Kosten:
1400.000, - per dag. De r epa
ratiestop kwam volkomen on
verwacht. In het koelsy
steem was, tegen alle theo
rieën in, roestvorming op
getreden. Dit is zeer snel
gegaan, want bij de jaar
lijkse stillegging in fe
bruari was van geen roest
sprake.
Volgens de direktie heeft
de roest niets te maken
met het lek in één van de
condensatoren dat kort na
de schoonmaakbeurt door
een ongeluk was ontstaan.
Het is te verwachten dat
het aantal problemen met
beide centrales blijft
toenemen nu ze steeds ·OU

der worden.
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BoU/J) onveiUge
kerncentraLe gestopt

In Amerika wordt de bouw van
van de kerncentrale Zimmer
stilgelegd~ Een overheids
commissie had meerdere ern
stige gebreken geconsta
teerd wat betreft de kwali
teitseisen én was bovendien
ernstig gehinderd in zin
werkzaamheden. Er waren o.a.
rapporten vervalst. Om de
zelfde redenen is ook de
bouw van een centrale in
Midland stilgelegd.

~
~~ U kunt bovenop het

juiste bedrag iets ex
tr a betalen. Op de volgende
rekening kunt u dit bedrag
weer in mindering brengen.

I
Atoomstroomakties in Japan

OQkin Japan worden akties
ondeTnomen tegen kernener- I
gie. Aktievoerders houden
een deel van hun elektrici
·teitsrekening in totdat zé
worden afgesloten. Dan be
talen zet maar stoppen weer
onmiddelijk nadat ze weer
zijn aangesloten. Dit heeft
veel publiciteit opgeleverd
en de Japanse overheid be
hoorlijk in paniek gebrachc
In Japan worden deze akties
door de vredesbeweging geor
ganiseerd t vanwege de rela
ties tussen de kerncentrales
en de atoombewapening.
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