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15,- p.persoon/ jaar
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Provinci aal Ener gie-komitee Noord-Brabant
Ui t gave maart 1976 le j aargang na I
Afz. Nieuwlandstr 39, Tilburg
Sluitingsdatum koF,Y lmei

Voorwoord
Deze Provinciale Energiekrant is de eers t e van een voortaan twee-maan
delijkse verechijnende ui tgave van het Provinciaal Energiekomit ee Noord-Brabant
Ons doel i e .

-Informat i e te gsven aan pl aat selijke groepen en individuen in de Provincie
over zaken die met het energiebeleid en de enerb~e voorziening te maken
hebben .

- Groepen att ent te maken op aktie mogel~khPdc om zo meer· mensen bU deze
kwest ies te bet rekken.

-De onderlinge kontakte~ te verbeteren tussen groepen die zich met energie-
kwesties bezig houden of willen houden.

We hopen op deze manier tegemoet te komen aan de vraag van veel groepen die nu
nog te geisoleerd van elkaar werken . DasrbU denken we aan Stop-kalkar -groepen,
(kern)energiegroepen, afdelingen van pol i t i eke partUen en vakbonden en natuur
lIJk milieugroepen . Al deze groepen roepen we op om zich op deze Energiekrant
te abonneren. Dat kan door aan te s l ui ten bU het PEK waarvan het lidmaatschap
bedraagt 15,- voor individuen,flO,- voor plaatselbKe groepen en f25, - voor
gropen di e regionaal of provinciaal wer ken• .U kunt daarvoor het strookje ge
brttiken op de achterpagina .

Voor een goed funkt i oneren van deze ener giekrant i s het noodzakelUk dat zo
veel mogelbK berichten gepl aat s t worden van iedereen di e zich met het energie
probleem bezig houdt .
Verslagen vanakties t berichten over energie-verbruik en energieprijzen ,pe r
soonlijke meni ngen, studies over de verschillende vormen van energieverbruik
en ervaringer. etc. In deze krant hebben we daarmee een begin gemsakt.

We hopen dat U ..ee wilt doen . 1r'I=F!!!=~::::': ::'::======-=:]1
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Fusie van de drie Zuidelijke EnergiemaatschappQen

L.N.

Eind 1975 kwam er duidelt!k de klad in de fusiebesprekingen van de PNa1'?PLEM,
en PZEM. Begin december verklaarden de ABVA en de NCBO distrikt Zeeland dat
fusiebesprekingen, en dus ook het overleg van de vakbonden met de direkties,
niet moest plaats vinden voor de. behandeling van de energienota in de Kamer.
8~ van het georganiseerde personeel van de P~i eiste van ~r dir~ktie een
stopzetting van de fusiebesprekingen. ~~.r 16 december was er in Tilburg toch
een overleg tussen vakbonden (uitz. ABVA en NCro Zeeland) en direkties.
Doormiddel van het uitdelen van pamfletten en het afgeven van eenpersverkla
ring maakten wij onze bezwaren tegen dit gesprek duidelijk. :Begin 1976 stapte de
PZEM direktie voorlopig uit het fusieoverleg. Men wilde toch eerst de mler
d~batten over de Energienote afwachten.
Het besluit van de regering tot eonvoorlopig uitstel van de bouw van kerncen
trales (eind januari) was voor de overgebleven partners reden om de fusiebe
sprekingen stop te zetten.
Door het volgende kabinet, dat binnen 2 jaar moet aantredon, zal de beslissing
over het al dan niet bouwen van kerncentrales genomen moeten worden. Dan kan
ook het fusiegesprek weer op gang komen. Joost.

Handtekeningenaktie~

Het Provinciaal Energiekomitee Noord-Brabant voert aktie tegen de voorgenomen
fusie van de drie zuidelijke elektricitietsbedr~venPNEM,PLEM enPZEM.
Onder druk van de vakbonden en de ondernomen akties is deze fusie voorlopig
van de baan, zeker nu een beslissing over de nieuwe kerncentrale voor Zuid
Nederland is opgeschort.
Maar de direkteur van de P11ElYI,HH de Roy van Zuidewijn laat geen gelegenheid
onbenut om duidelijk te maken dat de fusie en de keincentrale door moeten gaan.
Daarom blijft het PEK handtekeningen verzanielen. Enkele tientallen groepen en
honderden brabanders hebben onze eisen al ondersteund.
Handtekeningenlijsten zjjn nog steeds aan te vragen pij het PEK;
Nieuwlandstraat 39, T~lburg. Wilbert.

22 januari is in heel Noord-Brabant aan de poorten van alle pnem-bedrijven
een pamflet verspreid waarin de opvattingen van dèpsp en het PEK .duidel~K
werden gemaakt. De be~waren tegen de fusie van de 3 energiemaatschappijen werden
toegelicht. Op een middag bleek het mogelijk aan alle bedrijven te· posten.
In het pan~let werd een oproep gedaón aan de werknemerá om deel te nemnn aan
de manifestatie in Goes en Borssele. Ook kon"men een strookje invullen waarin
men zijn mening over de fusie kenbaar kpn meken. .
De respons hierop was slechts gering. Dit ondanks het feit dat vrij veel werk
nemers positief ~a.geerden op het· uitdE;len van het betreff"ende pamflet.
We raden ieder energiekomitee dan ·ook aan om te proberen zoveel mogelijk kon
takten te zoeken met mensen die bij de PNEM werkzaam zjjn. ( er zjjn nog pamfletten
verkrijgbaar bij het Pek-sekretariaat, Nieuwlandstr 39, "Tilburg) ..
Puur toeval(I): de volgende dag lazen we in de krant dat de fusie-besprekingen
waren gestopt.. ' ..

Struktuurschema Elektriciteitsvoorziening deel a (s~l

De inspraakprocedure over dit schema is afgelopen. De stellingen zijn ingeno
men en bekend geworden. Nu is de vraag wie het meest gehoor krJjgt bij de Raad
van Advif.:,s voor de Ruimtelijke Ordening en onze volksv.ertegenwoordiging.
Nu gaat blijken of onze volksvertegenwoordiging onze belangen behartigt of die
van de producenten.
Enige belangrijke opmerkingen van verschillende kanten n.a.v. het SEV:
Ràad van Ned. Werkgeversbonden: De funktie van elektricitei t als energie
grondstof zou gestimuleerd moeten worden. Er wordt in het SEV alleen aandacht
besteed aan Milieu kriteria t.a.v. de elektriciteitsvoorziening. De relatie
met de ekonomische ontwikkeling wordt niet gelegd. Zij zijn bezorgd over het
laat inschakelen van kernenergie in de elektriciteitsproduktie, dit levert
een achterstand te opzichte van het buitenland op en is daarom kostprijs-ver
hogend. .



De ~.V. Provinciale Elektriciteitsmaatschappij N.B.~

De vestiging van meer centrales in Borsscle kan het tekort aan opgesteld ver
mogen in Noord-Brabant opvangen("Heeft U nog een kerncentrale voorradigIl?).
Realisering van de Maas-Waal centrale in de Bommelerwaard. is voorde . voor
ziening van Noord brabant van het allergrootste belang.
PvdA/PPR fraktie provinciale Sta.ten Noord. Brabant:
De prognoses t.a.v. de groei van het elektriciteitsverbruik zijn in het S~~

onvoldoende afgestemd op de rod.e dràad inde Energienota(afreIDItlen van de. greoi).
151' dienen vervangende energiebronnen voor Conventionele/ en kerncentrales tot
ontyrikkeling wOerden gebracht. Er zal voorloig geen medèwerki,ng aan vestiging
van kerncentrales moeten worden-verleend. Een'Maas-Waal centrale wordt van de
hand gewezen. Bovengenoemde uitspra.à.k van de P11EM-direktie is nooit door
Provinciale Staten bekrachtigdil
TH Eindho~en; afd.Bouwkuhde, Urba.:'listiek en Ruimt~lijke Organisatie:

Het S~~ gaat voorbij aan het sociaal cultureel plannings facet waardoor vraag
stukken met betrekking tot de relatie mens en: arbeäd , waarbij energievoorziening
een belangrijke rol speelt, buiten schot blijven. Bij deze inspr~~proc~dure wordt
betwijfeld of belangstellende burgers en .groepen in staat zijn op tijd en voldoende
uitgewerkt te reageren. De echte belanghebbenden, .de bewoners van de regio,wor
den buiten spel gezet.
HE'r PEK;
Op de hoorzitting op 29 januari in Breda heeft het PEK haar bezwaren nader
toegelicht I
Het PEK meent dat uitbreiding voorlopig niet nodig is. Doormiddel van bezuini
gingen in het verbruik, een doelmatiger gebruik van energie kunnen we met het
huidige opgestûld vermogen wel vooruit. Daarrtaast zullen echte alternatieve
energiebronnen ontwikkeld en bruikbaar 'moeten worden gemaakt.

Joost.

1&mo~tr~ie..],ije~o~tli j!!!.7§.
Op 31 jan. is in Borselle een manifestatie gehouden onder de leus:

"STEL BOUW KERNCENTRALES \4ERl\EL,fK UITII.
Er waren totaal 300 mensen aanwezig, de dag begon met een rondrit door het
Sloe-gebied van uit Goes. Aan gedaan werden de kerncentrale enPechiney,
Hoechst zagen we in de verte nog liggen. Voor de centrale werd een toespraak
gehouden waarna we naar Goes reden, waar nog verschillende mensen van Vakbon
den Politieke Partijen en onderandere een arts hun woordje deden.
Tijdens de manifestatie werd een motie aangenomen waarin de ongerustheid werd
uitgesproken over het energiebeleid. Enkele eisen daaruit waren:

-uitstel kerncentrales tot na 1980
-meer onderzoek naar alternatieve energiebedrijven
-degressieve tarievenstructuur .
-stopzetting deelnamle Kalkar
-echte demokratisering van de energiebedrijven i.p.v. centra.lisering.

De motie werd gestuurd naar de 2e Kamer,dit alles 'verd muzikaal omlijst door
"Tho Beautiful Jolaho"(folkgroep uit Zeoland).
t s Avonds wel' de demonstratie nog even belicht in het NOS-journaal.

T.d.L.

Het gaat de energie-industrie niet om energie t~ produce~en maar om winst te
maken. En om die reden wordt voortdurend gelobbied,ontvangen candidaten van .
(beide) politieke partijen fondsen, worden miljoenen besteed aan "opvoedende"
propaganda, en poogt men aan elke regulering te ontkomen.

Gelezen in (International Herald Tribune, 2/3/76 p.6; George Wald)



MONTEDISON

Montedison is een internationaal chemisch bedrijf uit Italië, dat zioh wil
gaan vestigen in het Sloe-gebied (Zeeland). Gezien het produktieprocos kan
men hier spreken van een super-grootverbruiker van energie.
De eerste vijf jaar zal het vermogen 14 'MegaWatt bedragen (vergelijk met de
gemeente }fi.ddelburg 11 MIl!). Na die vijf' jaar· staat een- uitbreiding van het bo
drijf te verwachten met een zout-elektrol.yse-insta1latie.
Deze installatie is voor de produktie van polyvinylohloride en heeft een mini
male kapaoiteit van 50 MW. Kontrakten over levering van elektriciteit na. 1981
zijn nog niet met de pm1 afgesloten. Montedison praat 'over zelfvoorziening
m.b.v~ een eigen kraohtcentrale. Mee.r denkbaar is dat zij lonkt naar een tweede
kerncentrale in Bo~ssele.

Het PEK is daarom van mening dat aan een afgifte van een vestigingsvergunning
voo~moet gaan een pestudering van en een inspraaiq>rocedu..."'O over de samen
hang van de vestiging van Montedison, alsmede de uitbreiding van P~chiney en
Hoescht, met een tweede kerncentrale in Borssele.
Echter nu Provinciale Staten Zeeland en de gemeente.Vlissingen zich akkoord
hebben verklaard met de vestiging van Montedison (eind Februari'76) zal het
licht voor deze mammoet ook op groen staan. Het Havenschap Vlissingen,dát
uiteindeliJ'k de beslissing neemt, vomt gezien haar beleid, geen struikelblok.

Joost.

Deze middelen zullen (via. Begroting '75 van Ekonomische Zaken)
worden aangewend voor konkrete projecten: het eerste projekt
dat binnenkort van start zal gaan en waarover momenteel onder
handeld wordt met een bedrijf te Gr<)ningen, betreft onderzoek naar
en ontwikkeling van kollektoren voor de omzetting van zonneenergie
in het Nederlands klimaat".

GEhoord bii de GEB te Tilbur6'
Als wij a.1le energie die wij met gasbuizen
naar het buitenland exporteren via googspan
ningskabels zouden vervoeren, dan zouden er
minstens 100 380 KiloVoit leidingen naast
elkaar staanl
(Volgens adjunkt direkteur Energie Bedrijven
Tilb~~g Pontzen).



~i~r~t~ Y.ê!l..~e-!!t!2.0~.JtPl.

In het begin van de weigeraktie (I973-74) was er veel goede publiciteit
voor de weigeraars.
Kranten en Radio~TV waren present toen de. heer Smit uit Yde werd·afgesloten en
een proces begon, \'Ia.t hij in eeJ;'Ste instantie won, later verloor in hoger
beroep te Leeuwarden. Daarna zijn ook in Brabant en Limburg tientalIe gezinnen
afgesloten, waarvan sommigen het erg lang hebben volgehouden. Ook toen was er
veel aandacht vande publiciteitsmedia.
Momenteel is het wat rustiger, deelectriciteitsmaatschappijen wachten af,
soms worden nog wat dreigbrieven verstuurd, maar erg spectaculair is het.
niet mee.r. Er zijn nog wel weigeraars, wij schatten +-1000, maar zij worden
aardig met rust gelaten. -
De Stroomgroep raadt deze mensen aan gewoon door te gaan met weigeren, tot
dat het echt onmogelijk wordt. Daarna lijkt ons. "onder-protest" betalen het
beste. Daarvoor moet U een aparte girokaart gebr\.liken. Op deze manier valt
het tenminste op bij de Electr. ~~tschappijendat U tegen het Kalkar-projekt
bent. Voor in1ichti~n over het weigeren kunt U ballen naar:

Ynte en ~üeke.Boskman

Tel:040-415528. Eindhoven
Cöordinatie weigcraktie vld Stroomgroep

HetltFonds-Stop-Kal;,karherfiru('

Werd door de Stroomgroep geopend in maart 1974 om weigeraars in de gelegenheid
te stellen hun Kalkarheff~ daarop te storten en zo te laten merken dat men
geen IIwanbetaler" wilde zijn.
Het bedrag van dit fonds zal aan de regering worden overgemaakt als deze
overgaat tot het openstellen van een toereikend fonds voor onderzoek naar
"alte;rnatieve" energiebronnen. Zoals U weet is dit nog niet gebeurd. Daarom
zoekt de Stroomgroep zelf naar- ~en bestemming voor het fonds;een suggestie
om het geld te schenken aan De Kleine Aarde Te Boxtel zal over eni~ tijd op
niuuw worden besproken. Eerst zal aan de deelnemers van het Fonds (430)
toestemming worden gevraagd, degenen die het niet eens zijn met de bestemming
van het geld, zullen het door hen gestorte bedrag kunnen terugltrljgen.
GIRO 3149100, t.n,v.' .Panne Fonds Stop Kalkarheffing te Eindhoven.

Stroorngroep. Eindhoven.

BELANGBl K-BELANGRIJK-J3ELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJKl

Energie-dag Den Bosch

Op zaterda,g 27 maart vindt een themadag over energie plaats in Den Bosch
onder het motto:

" Twee voor twaalf 11'

De dag vindt plaa~s in de Knillispoort, Korte Waterstraat 15 en
begint om 10.00 uur. Er staat een kraam voor de Knillispoort op de
Hinthamerparade. Om 10.45 wordt de film Il bloed It vertoond en om
12.00' houdt Roel van Duyn een inleiding. Om I2.00is er eeninleiding
van een voorstander van kernenergie en om 1'.00 uur een diskussie.
Om 13.50 wordt een diaserie over energie getoond.
Vanaf 15.00 uur wordt hetzelfde programma herhaald.

Elise van .Delft.



SAMENWE.tiKING 'WERKGROEPEN ZUIDELIJK AFRIKA !ti KALKAR TILBURG1

Op init~atief van werkgroep Kalkar Tilburg is eind 1915 besloten tot samen
werking met de Werkgroep ZuidelÏJ'k Afrika Tilburg.
Deze "kaalitie" is ontstaan omdat Zuid-Afrika, eventueel met Nederlandse hulp
twee kerncentrales wil gaan bouwen. De Nederlandse regering is namelijk door
Rijn-8chelde-Verolme, een concern dat een centrale rol speelt in deze zaak,
benà.dert voor het verlenen van kredietgara.t1ties en exportvergunningen voor 2
kernreaktorvaten. .
De Nederlandse regering heeft deze benodigde faciliteiten en vergunningen
gegeven. Er zijn echter enkele voorwa.a:rden aan verbonden die zouden moeten ga
ra.nd.eren dat Zuid-Afrika geen kernenergie voor militaire doeleinden gaat ge
bruiken. Werkgroep ZuidelÏJ'k Afrika en Werkgroep Kalkar uit Tilburg hebben
echter besloten zich krachtig te verzetten teean deze voorgenomen levéring
omdat:

I.De Nederlandse regering volgens ons over het feit heenstapt dat
kernenergie voor Zuid-Afrika even gevaarlijk is als voor Nederland.
De Nederlandse regering durft zelf nog geen beslissing te nemen
wat betreft het Nederlands kernenergiebeleid maar staat wel toe
dat juist vanuit Nederland onderdelen van kerncentrales geëxpor-
teerd worden. .

2.0nd.a.nks tegengestelde verklaringen in het verleden de Nederlandse
regering het apartheidssysteem in Zuid~Afrika steunt en versterkt
door toe te stemmen in deze levering.

~. En omdat de voorwaarden die aan de levering gesteld worden met
een korreltje zout zijn te nemen zoals ook blijkt uit de manier
waarop de Zuid-Afrikaanse regering andere voorwaarden en verdragen,
zoals die van de rechten van de mens, met voeten treedt.
Het bombarderen tot potentiële keI'l1IIla ht van Zuid-Afrika. is, zeker
in de explosieve. sfeer waarin zuidelijk Afrika verkeort, .niet te
verantwoorden. Niet door de Nederlandse regering en überhaupt
door geen enkele regering.

Deze voorgaande 'bezwaren zijn de redenen van onze samenwerking. Een samenwer
king die bestaat uit info-avonden en verspreiden van info-materiaal. We sporen
dan ook andere groeperingen in Noord-Brabant aan. hetzelfde te doen omdat deze
affaire ons inziens meer aandacht verdient dan hij tot nu toe heeft gekregen in
de plaatselijke en de landelijke pers.

Voor uitgebreide intomatie verwijzen zij naar een brochure, uitgegeven door de
Anti- Apartheids-Beweging-Nederland, met als titel:

GEEN KERNENERGIE VOOR ZUID-AFRIKA.
Kontaktad.res in ~ilbUrgl Werkgroep x'ä'ikär Tilburg --

p/a Frank van Ree
Kamillehof 38
Tilburg Tel: OI~- 611518

Op 23 en 24 april word door de PPR hun v.oorjaars kongres gehouden. De inhoud
is samengevat in on.twerpstellinge~. . .
Hoofdstuk 8 gaat over energie, welk beleid t.a.v. kernenergie, prijsbeleid,
besparingen en alternatieve energie.
De inhoud (PPRAK nr 17) van de ontwerpstellingen konden door het provin
oiaal ene~giekomiteeworden ondertekend. Alleen hadden we de stelling over
zonneenergie liever wat naar voren geplaatst gezien.
De .plaats waar dit kongres gehouden word is ons nog niet bekend, maar is na
te vragen bij de P.P.R.

T.d.L.



Energie-tentoonstelliA8 en ander matoriaalllL

Bij het landelijk 'energie komitee, Oude Gracht 36 Utrecht, is een uitstekend
verzorgde tentoonstelling te bestellen, getiteld "Energie-Educatief".
Deze tentoonstelling is erg instructief, ov~r alle facetton van het energie·
probleem, en goed bruikbaar in b.v. scholen, bibliotheken,buurt centra.
Van de tentoonstelling wordt zeer druk gebru.ik gemaakt over het hele land.
Men moet hem dus tijdig bestellen. '
Bij deza tèntoonstelling behoort een serie van 4 boekjes Energie-Educatief,
'~tgegeven door de stichting Milieu Educatie, Oude Graoht 36 te Utrecht.

Ze behandelen:1 do tentoonstelling ovor het energievraa.gStuk,II de grenzen
van de natuurliJKe hulpbronnen~III energie en maatschappij,IV verdere uit
dieping van belangrijke aspecten. Deze boekjes zijn ook erg goed te gebruiken
in hetonderwjjs on ,vormingswerk.

Er is ook een dia-serie met geluid besohikbaar biJ het PEK-Noord-Brabant.Deze
gaat op een pedagogisch verantwoorde en verhelderende manier in op het ener
gi~aagstuk,zij is vooral gesohikt voor diskussie-avonden en aktiegroepen om
een, indruk te krJJgen 'Van Waar het energievraagstuk: allemaal mee te maken heeft.

Wilbert.

LET OP: kontakt- adressen

Bergen op Zoom: Anti kalkar komitev K.ner.lt ,Frans Halsstr 69 TelOI658

Roosendaal: Anti-kernenergie komite A.v.Ga.stel,MoerstratensQwg I32
Mourstraten 01658-1335

Breda Anti-kalkar komite T.de Laaf, Zorgvlietstr 317,t~1I076- 653908

Zund<.;rt Werkgroep kernenergie, Ka.ri.a.riestraat 22 Zundert, tel:,91I696-4332

Waalwijk Milieugroep De Waa.rdma.n,Cobertinla.a.n 5, 'WaalwiJ1c ,

Tilburg: Werkgroep Kalka.r, J .v,.d.Aa.1st,T.v. Aquinostraat 24

Den Bosch: Stop ICalkar,E.van Delft, 5e B\litenpupers 42,Tel,073 8I0023

Eindhov(;n: Stroomgroep Stop Kernenergie,M.Boskman, Gribbeberglaa.n. 11,
, Eindhov...n,tel~040- 415528.

2!!.: Stop kalkar, M.Sas, Ru.wsbro~ckgae.rde,I77Oss

Provinciaal Enorgiekomite Noord-Brabant. Nieuwlandstr 39 Tilburg,
tel: 013-435595

Landelijk Energiekomite, Oude Gracht 36,Utrecht, Telc030- 314314

BELANGR-JjE-LITERATUUR

;Energie manifest- Komite Stroomopwaarts
Oude Gra.cht }6,Utrecht prijs slechts tI,

Blad, De Kleine Aarde- Monzel I7
Boxtel

Blad SSK-8troomgroep..()ude Gracht 36
Utrecht Prijs :1'5,- pcr jaar.

Nieuwsbrief Energie Samenl~ving-Postbus 6559
Rotterdam



PNEM over
op steenkool
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Voordat de PlQM weu ....
rutlCJ"tltlp _ ateeakoo1 wa de
Rotterdamae Cl!D1ftIIe _ de
Gali\eiattaat 110& de .enl#e lil
Neá'erlUld, dle CJP kola lIoOkIe.
De repring sut da.. bl:IuI_kort _ elllde aan mûeD _
dat het verbranc\IID vu koIIa
te veel lIIcbtgelOlllreJnl&blll f4)
leven.

'De PtIEM-dlfectie leIIt del
daar al1er1eJ .~tn
lillen tijn pIIGII\8ll om hel lllI
1leu sc:booD te holscIeDo ZO heb
ben de daar te atollen ko1aD. '1l
prlng _lpbalte.

Prijs gezakt

(Van onzl' provjneiereclactle)

DEN BOSCH - Volgens de Provinciale Nocrdhra
bantse Elektriciteitsmaatschappij (PNEM) is er tussen
1980 en 2000, naast GeertrtJidenberg, nog minstens een
nieuwe vestiging voor elektriciteitscentrale(s) nodig. In
verband hiermee heeft de direcne gisteravond op de
hoorzitting van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening
(RARO) over het structuurschema elektriciteitsvoorzie
ningom voorrang voor de Maas·Waalcentrale gevraagd.
Deze centrale kreeg in het stnlctuurachemlil sleclttsde
aanduiding ,,2 à 3".

ombouwen te/kostbaar~ ••
'-. II ~

PLEM: GEEN KOLEN ~7 JAN. 1~76
***********************

(Van 0"8 verllaggever)

ROERMOND - In tegenatelllng tot de Provl....,
cia" Noordbrabantae ElectrlcltttltemaatschappIJ1
(PHEM) Is de PtEM niet van plan om (n ......cen-
....... kolen te gaan atofcen. Het gedeeltelijk weelI
ombouwen op kolen zou voor de PL~ een te ....
gewikkelde en daarom ook te dure aangeIeg.....
held worden. ,

Daarnaast besC:hlkt de PLEK '
ook voor haar nieuWé _trale Verontreiniging;
nog over I~opend.. _UAC!"
ten voor dit levering van aanl
ps. Voor de PNEM lopen die

Clvenen1tormlen claarente,cen
ovt'\' enkele jaren af. Ze ww
dllb nlec meer verlengd.

De Pl'."EM vond bet vooruit
!lebc om iA de toeJam>at po
IIftI op olie te ziJli aaqewezen
niet aanlokkel.ijk, daarom wer
den twee eenbed<'n van haar
centrale In OeertruldeDbCr,
weer op kolen overcellChakdd.
Nu de priJ. van de lI:olllll onder
die van de aardgas Is gezalct.
hee!1 men besloten lecll!I!ltell,jk
op steenkool over te laan.

Voordeel
Volgen. de l"NEM-ólrekUlt I
gaat dit de gezinsvei'brulkeu . :

leis minder dan een halve cent
SX!r kilowattuur voordeel opl". .
\-. Hoe lang de PNEM op
Ilolen bllj~ slo!<1Jin hangt ot ,

van het voortdurea Vlm het I
prijaverscllJJ tU$SeD IwleD flII
lat.

van

rectie zwlt dit de afnemara
bij de huidl&e prijs Jets ml~
dan t'Cn baIve eetlt per Iri\o
wattllllt stmomvv1mlDr. Hoe
Janl dlt kOltenvoordeel lft de
prijs tot uiting al.kolllen NnIt
natuurlijk af van deprijsont
wikkAlliAA op de _Blemarkt.
~Ml IUIIl1al centrales In <I1IS

land Is met het oog oP <Ie toe.
komsl bezig voonaden kolen
aan Ie legen. Dit meldt de
ScheêPtIllart en Steenkolen
Maatschappij F.otterdam, \'Ol
gens welk bedrijf de calorie.
prijs voor ketelkolen nu onp.
veer 30 /lUIden per steen\olen
eenheid gunstiger is clan de ca.
lorieprljs van olie en aardlllls.

Voor dl! l!lekl-riclleltscenlrale
GeertruldentM.rg komt YOIIll!lldl!
week het eerste schip IIlC!I AIllt'
riUIll\Si! kolen in Rotterdam aan.
Er zit ·61.000 ton lil. Rotterdem
k:In In' de La",..,nshaven In bet
Botlelrgeblcd Ic:hepen bthan4e
II!l1 (bij Fta"." SWarttQIIW) tot
80.000 ton. De Waalhaven, van
oud.· het kolfmbeltlren, lut nog
sc!lepeD tot 45.000 toD toe. Daar
hoopt de SHVeen tM.lanlP'ilk:
deel van de \tolerl voor Qeettt1l1
dellberi en eind-l9'1e. bqln
19'17 ook YIIOI'NJjmecen. waarde
renlralè gedeeltelijk ook op ko
len overgaat, over te slaan.

Het Arnster<1nmse massagoed-.
be<lrijf de Rietlandlm beeft oo:c
al kolen I;g,."""d!e naar Geer
ttuiàellbel'g aaan.

Doer et'A ollzc.-r redade1Uell

ROTTERDAM. 27 jan, - Kolen zijn op het ogenblik
goedkoper dan aardgas en olie. Stroomverbruikers in 
voorlopig DO'g een beperkt - deel van ons land zullen dit
ever enige tijd op hun elektriciteitsrekening kunnen mer
ken, Dit geldt vooral voor de 'afnemers van cIè PNEM·
centrale in Geertruidenberg waar twee eenheden (van
samen .eo megawatt) zullen overllChakeJen van gas lip
kolen.

Te verwachten is dat ér de
komende jll1'en not: meer cen
trales blIkomen (Oe ~Ie bui·
d1llt' ceontralea klInnl!ll zowel
aardIU aJa oIle stoken), Zeker
jo al dot de nieuwe c:emrale
die de PGEM (Gfolderland)
bouwt In Nijmellt'" en \'OOr de
spli:;terDieuwe ceDtr~ van de
Pl'o"EM In Geet1:rUldeDbera voor
kolen llèithlkt gemaakt worden,

De Provinciale Noordbr:lbant
se Ble<trkitelllomaatlel'olJppij
Meft behalve het prijsvoordeel
nog een andete reden om voor
een deel weu kolen te /lIóln
gebruiken. Men streeft naar dl·
versitlcatle, lUet aUeen (omdat
er krachtens besluit van de _
gering over enMJe jaren een
t'lnd kOlllt aan de aardlla.ieve
rantl.,. \'001' elektrie\leitsop
wekkJlIJ, .tnaar ook omdat mem
het IIÜl\ls de oliecrisis niet ver
slandlg meer vindt ~ op
olie lI:mpwczen ta zijn.

In Geertrul4enbara bl!eft de
PNEl{ iA de twee betrokken
Htllledell cIauoln aPl>lU'af,Uur
voor het stoken van Iwlen di<!
cerst WIS YeIWijderd oPJllfllw
laten aanbrellgl!D. Dit heeft en
kele mUJoencn ~tosL Nu de
apparatuur er toc:b weer was
en de relatief lallll kolenprijl
d~t a:mtreJ<kclijk 1Illlakte werd
enkele weken geWdcn beslnten
dan ook maar kc.len te \laan
&:011"". VolJlel'.s de }'NEM.IÜ.

Centrale
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Deze centrale 1uee, in het atruc
tuurschema a1eebta de undullima
uIl'''.

De dlNete\l1' var. de PNEM. mr.
J. de Boy YU ZuyGewljn. b_gde
gistt'ren iA Brt'da. dat hij hel beo
slag op de ruimte van een e1ektrj~i.
tAlitscenlrale niet zo groot acht lIl~

in hel struetUW'1Chem.. wordt ge.
su"er4!el·d. Zeker als men eell ver·
gel.jking maallt met de dUlzeuden
vormen van andet'e accommodatiH
voor wonen.werken. verzorging en
recreatie. Hij la' Bril CllC', dat bo
yengroncbè hooppannlnp;lj_
een veel zwaar1b!re bl.-laatlr.B vor.
men. Noc:ht.llllS ia hp.l BrabanIH 50.
elr 1:10 KV-net luslM:n 11I3J en '1918
alechca uitgebreid van 26$ .ot 3&0
km. Int_ ia het ener&\...verbnlik
m_ cWt 33 maal zo I':ooc .Ue....OI.
dm. Rekenc men cia 80 lün 3IlO
KV-lijnen mee. GlIII betiJthet We
bo\·eJlII'Oftdae. lwt IIen lea.t!! die

·..elIca·1.7 !PAl ZIl lf(tOt W aà in
1l13l1.

fJ. 'Ui" oSwan dc.or"t1I>1lr' ,ut
blllM"':Mrt on<ler dr. at'Öriil Hl
lOO!'tlIellJb pt8lUWll1' I~": a...~ ""Ol

. !llldlïcovtr. en· B"..,h', :tt i.• IIK!htl
'lIf1l lijn ·"U 8 km noltll var. Ree
'rewaài'den na. R:lU'....i\llI or., 11"
M~_Wnkentra::e ..V81: ,lPG 1\1..,..
,"'.~'l aan te: lllUlea <Ir de OtJaUtng

Inaar Einllhoven. 0 .." ••111 .!'\ en' Cl 'el
op 'r.bolen lAt bouwm ':e,tru.. ;.J

j _, zo'n kMlAt verb.rdl1\1 ~ bet
f MI .an Se1Nlteo.
. 1)., to!lftl8Wul c·, de:le· \l)orzl;.

Il.ÎJ\lI kWal'" YlKlfl>á.1l••.1IJt. lolt M
z."u",., en Zl1fdho'. :.( 1"'.11.

J
m.IIIJ' ,.1Ik de P1oi.'.H"'V.r toeu.il,
de Brabar.~ aUten liet afc6 (lf'I.
f.m. Vooralttar HIli" II'~ ~.I Pol

I
..IIUI:· telf'lll de V' •,·hul': ",A'" .
·en " eraan toe' ..Wat hiar I

'UlaYQljd dtlOr de JO!"" 'I! 111·\~ ").

I
· r~r;i l!t'b·3.r.ht.·· ,..... J':cr ,-1(" .
~aI.' .;;.W;_ Ilurachtl.rd". ...... ,

.~. "':'.' . . __1

Nvh\ ~ UJA"', ,~.,t-i



til!' tHm dl! ?\-dA-PPR scbnlte.
lijk aan ht:l a.lIe/l" v.." G.s.
gevraagd, of ~,et besluit \·..0 de
rc.qering ni~t ttl: ~e'JO'f: het::lt,
dlIt het fu..ic"esl""'l< ....<..:,t "01"
d4.'1l O}JgI15(:hot1. 2',ij vra~('n G.&,
via hun Yel'tc;enw(Il>r<lil;f:' in
de rl:u..d V:d) C:ClmmisSllÎ"i5Mm. en
de Q(.lnw~lh"'Li(ler6W'".ade:-int;'
"ar. de PNF.M, dil' .pscbortîng
te bevOrderen.

--f
Gesprek over ~ I

tr mf • ;1
8 00 Uite!:: I

beëindigd ~
tvan onZ(!' pro\lille!mc!aetle)

DEN BOSClI- N.........
_ \te~ !WIt lIltef I
.. bI!t8tI....... ut wordea St
...... .. lip "11_", ellld .111
.......... ftl'WadLl. ilell'" si
Itrle~ .~leÜIIIIll&1
IdIapplJell~ ieppreüe
"tr .wwamle _e_lIillIle JU
Ir....

Dlt 11 glsterm mH'l!lldeel6 dQC
,Jedi_I:'.. \Ion PNEf;t, PLEM lt:
P:t:EM.

ten commis,ie vlir de drie lllnt
K'"ppijell rllpJ:r'>rteert!e vQl:igjaal
dal e...n (ulIi" van d<'l:e<!rlf' bP.dri'
"'e" aanbellelin,f, ve<dien i. ~lil.!l IJ
In :ie ener3i"notn "Pllerl<'men tle
leldr.inlelllier. \'an df! regt'\·jng, tE'
3a:",t.~erl; ·.,.n dl' kfl"n~n.'l"lI.f~ dG';
he, p.;rk-mer,l ~ouden wo;o.... on
,~,.~It'''ven.

• ,~"arlld\l'te.,~ IJnn\lil rt.dl,in,~k.
jlet v.~1 el' .1iet do<,rRaan va" dl
I'lls.e belek",r.! ~cor N bt-:rokk,

1
1l"" r;!ven ~Q;V'" jr. z..ldt,1< als ..

. ..~i UI o):,lzitht .. eer. lwau 1~l.lk

I G~lf.S'l h~rcp' En /,,\of,''''J\te <:'f~ 8 !r~<
.dJl.i'· t~,<i'l'\ :l, UNt..,'".' 'n:t.11.
1.1,.' ·(.t;iI!lH~rtii·~ ctl 1.ct ",Qndt,;!;:e
"ar.. h.~l $.tud~e" ~1~:)J::Uj~. hebb(~,l ~f
n \m v,lr ('( 1.mh511'~·! ;'11 "t.
;-:: ~. e-:t ?:-ll':.M -.'1\ or fil;1J "l\\
beSIUu' Jan dl! I "~E;~,.: o('sl<ltf':), :11
beha()-1('H"I~ "tl' h~t uu;ol:·!;-;tpp>
.f .' t «'\11 '1}f'(' ,,~,": !~l:{!:, ';rd~r iu

~;'e"';.l,'(l'I,1....'g ter 'V:,;.~r>t".·. Zij prll:,,'t
2Jf'b (\u df~ si~,u~üe tud.,r bt!rd~t':"
tuin d~ :'~~·f·.mèjhtd·1 :harlt·

Ih"l • .'i.:;~rJ:t (!f.~n· J,l'! .... eh (c.':e
Cie 1ing V.l.t\ -ie dOlf.' éi;"h!l i er..

wijn ....apn. dat destijds Kestc!d i
~itl~\=~o~,: ~~esaZ~îd~~;j~; I
ele(.."1rkiteitsprodu~ten. nit't i
urgent 1.ou. zijn nIs niet besloten I
1.0l) wvrden tot tie bouw van!

k~"llcentr.l'''''. I·"Hot ilI dus duidelijk", zeilt bij,
..dat dit n,et beslis""" van iu·
vh~ zal ~jjn'"

Het beJ<luit ~el:1 van de reg,,
ring noemde mr. de }toy ..erg I
jammer v"'" "liS land", Hij zei.
Ervan: ,,Dit uilstel lost IlleIs op.:
Het :mI toch oott op. tlOI!R ja 01'
neen moelen uitlopen. Je ku..,t
dan tWisten over ti<! vraag ot '
kernenergie ""n goede 01 een!
slechte 2Ilak voor 0'" land \".
Mijn opinie Is, dat het een r-oedeI
2Aakis niet tal '''iln 'Voordelen. I

Voordelen als: rekerheid voor de !
voorziening, een lORe pri.js.. geen \.
",.rbrulk van J(lSfiele brlllld.1ot
len. w"rkgelegenh"ici .." wat al l
even belangr:jk is. geen Jucht-'
verontreInÎl:ing. Ah; je ria laat I
doorg""" mi. je die voorde·jen,:
als je het lale, lllat cID,~'·!!aar.'
krijg ·je ook die '\IOt\rd..len par'
late,'.

Overlgvns moot ik erbij :tI!R'
a:en, dat we de ele('triciteits.. I

maatschappijen. bij ......n f'e'siU....
VIl bt'Slissing. een moeilijke taa}:
op bun scoouders r.eh,.,d had.
d.,n, Moeilijk in die ".in, dn~
kernenergie op dit moment in
Nederland b.~anld lW'n pO)'"
Jaire zauk is. Wat d4tt beh'E'ft he-,
tekent bet hnälu!t \l'un c\~ l~:te... '
r~ng, dal: wij het i'iOU een toAtl',{,
gemakkeJijk~t' hl·bbeu". ;

Inmlddeis h~hlxm dri.. 8 '!"-I
bMt~. SlateniedM Vlm d" ,hae-·

Itaten, de andere bedriJven .......
C!Wijner, la de mlst \lan ae naamlo
ze vennootsehap lIU!t ~n besloten
vergaderir.!Len van radeil van com· i
missaritsel>, Die verad1il1en aijn'
vo!&enz cft> ABVA 001& van iIIvloed
op de tormele ambteiij". positie
V1III de duizenden -. die bij
de ~bedtl.tven werkeII, De
AJlVA voelt el niets voor' de amb
telijke ltatlll In te rullen VQOr de
priv.atrec!alelljju,. Het personeel
moet kunlltlft meesl'ftkea bij kardi
nale be6ll$singen. All de publie
krechtelijke bedrijvea wordeA om-

. 'gelei in nv's'&ijn de~_ \fOOI'
liet pemJllf'e1 vOJpu de
ABVA levE'JIIlIroot omdal het dan
rechtstreHs in zijn poattle WOfdt
aangetast,

Na uitstel beslissing houw kerneentrales 22 JA~t1975

Zuidelijke energiebedrijven

beraden zich over fusie

Nièt zinvol meer
"llu de mi.nh~enaad in I'Jj:1
"erpderiu!'t ~an 11) ji.UiJlIri
b<'Cft be!l.l.rlen er ,pMf tI' ven
00\ geclurent;', ti. lIuidi.:,.. l<a,
binetspet'06" een uiup:rlClIk, ;.e
'lccn iözal.~ 1\1 '" '.,11 • f t". ~e·

leidSbeslili5h.cer•• ,,_eu " ..
drie maat ·~ba"lJÎi·' 'r!""ien de
:..terke lm,,,' .t;f.Hlk t...to tJ ./li'!4 '
lIÎtlC illZltke de brllt,neriJjc. 1'1\
'lt. eGnelt IJe l"'l~'.. e' tm'i..
JUpport 'Vü.t.' ..~'1' l"~"·:O~.;:'·~l:·

niet zinVt'1 UIo:t\l.

de kerncnergie door bet ~r~
!ement ZOIJ worden O11dn-·
schreven.

-

(Van on", proviJIcleredactle)

DEN~ - Dé uatllllledea R.
lU'I«. C. JOO1It9 ft G. Scf1blcll
""\idA·PPR) hebbeD (ldejlut~e
State. ia actlt:lUellJte VI'lIPII VOOI'
~Id. te lleYOtcleren dat \te ge.
IlIl'ekkta Oft, _ellwerklag ..1 la.
lle \110 de drlIt zul4kUJke llektttel.
leitlllrirljfta ...opptellort.

De drie 1ta\IetIfedeD vinden. dat
voortzetting van de besprekingen
weinig zin heeft, nu de regeriag
volgens ben ."elt.t!dtlll" ~ k1le
Ilissing over ft· bouw van drie
IlÎllllwe kemceturales beeft uiige
stille!.

la het Illldlerapport VU' de drie
IU.l4eIijke ~ven. PNEM.
PZEM eII PLDI. over de toekom.
stlge IllIftl(nwerklng. wordt deze
mUI of _ van ·de ~paasîngvan
kerneP.letgle afhaI)keIijk gesteld.

Ilo directie van de PZEM heeft
Ilth inmiddels al tena1fiHrOkken
lilt het beraad met de ambtenaren.
bo~n over de lociale "pel·ten
van eenevcmtllelesamenwerking of
fll$ie.

ABVA
In een reacUe op de energienota

van mlnl&l« Lubbert (Economi
sche Zakt"'l gaal de AB\'A (AIIl'"
mene Bond van Amblenaren) na
cft>r in op de plannt'll 1<11 sam ..n-
buncft>l.ing van ene,giebedrijvl'll.; (Van _ verSlaggever)
De ABVA m<orkt op, dat hi..r over ROERMOND. De drie ~uidelijke eleetrlc:lteitstnaatscbappijen PNEM. PI..El\t en
fllties wordt gesproken zond..r dal PZEM plege.D momenteel overle'" over de gevolgen die bet heslult vall de regering. om
ook maar meI een woord wordt ge- .. t._~ he
.....pt Oliet cft> (u.i*'COde, nog geeu bes1issÎUJ te nemen over de bouw van kemcentralu zal heb-.. voor t

IN ABVA onderstrel'pt de ver- fusiegesprek tullSen de drie-
sdlllkon luss..n /l"IIWt'III<'lijk<' ..0
p~vln<'ialt' , dit'nsu!R elll'flijds ('0' Dit deelde de dll'fi('teur van de
nv S andertIJds. llt· "'·r...• 1""'.:1<1" PNEM, mr. :J. de Roy v..n ZU)'.
n.-n.·n undt~r rt.·chb:trt·t·kM.· t"lnt~',I,' dewijn wO€'n~dag desJtevraagd
v.lll I:I·nll't'nh,~rild(·n .'u prct\·ltU~l.lI{, mee. Hij verwacht. dat op kor-

te termijn het slandpunt hier·
over bekend #:al worden ge...
maakt, De PZEK he"ft. zoala
berlctlt, reeds lateQ weten. dat
zij IJG het l'egtlrinr,lillelllull lie
ver afziet Van 111&le. Zonder op
het $.dpunt van de drie maat·
llChappijen voorUIt te lopen her
lnherde mr. de Boy van Zuyde-

-4-"--)

ebal een te zware "ruk bete·
kent.

Verder beraad
In een verklaring zeggen zl1
zichna "el'(lPdesituatiet.,zuJ.
Ie;: Î>erac.2u indien d.. omsta"..
tüghel1m daartoe aanlddinl1•
zl'lL:...~. <.J .. l!'('\'. ~ol bij <,; ':
~;lsslilg spt!t'lde volgens dl?
ve1'lr.I(l1"n,1.I'l)k ht~. feit,~"l cer.,
~,\l..... ;•..:..•w.~ ~ ~(;nural,1Sie Vlf:.., ~•..:
drie maatsc:bappijen in een
",._,.:. ·.··:.1 fT,U, ·1915 'I'>!

Cuilt:I'.bJI. kwam ....t een t_e
vandedrie bedrijven aanbeve--

"ok n.$ de
eJlt:1'/;l""..ta c·pgenomen tlt
leidqjnten~iEl'Sten '<anz!(lIl v:m

PLEMwil
niet praten ~l
met de PSp~:I

,'s-H-:-rtogenbosch- De'
clrlE' :z.llideiljke E'lektri
c;teitsmaatschappijen,
ue n.v, FLEM, n.v.
PNF:'\1 en de n.v.
p ~J,;~V;, ho<;'tJ ben ~'::iidag

.... <>'IlJ : ten ~('Pn verder
1USJ.:()·.'e~lig :,~u:et te
" ~ ..·t·l'n·
4h\. "&.:t.4 , ..... ...tI." ~ f...~l.i8rÎsSt'l~

\'lift de PLEM eD I'NEl\1 en de
'".,., ·..· ..r '·el'ZE""'

~ Uil w 1.l.ll11.at vol.
.ffN heD _ '1riee~-

.\1 .,. \' lohli.
_ • .{,...Vü W lh'iN voorde
lIetrallm.... ukeJlil,- 1'11 .....

PLEM~ PNEM EN PZEM STAKEN FUSIEBESPREKINGEN
GEEN ENERG IEG IGANT 2 I. JANLlmburger.., .

Statenleden: 22 JA'"
PZEM trekt zich teru~ . l"U, 1976 ~vl.t?:

,u~,::~es~:k,_ • "Staak gesprek
. \lan de PZEM (provinclal.. Zftuw.

:ee~~'::';=~:~':r.rl~.. 't;Si:~: over stroom'f U·SI·e'sptE'll:lllgen mt't ~ LImburgse N,
Nuordbraban""" E'nergiemaalsch"p,
pijE'n, wlMg 11<" ,,-gering nog:.w."'T.
cft>finitieve bt'sli""ing hWfl. gene.

, IN-n (lvcr llllbreiding van kern",
nE'rgie in NE'derland en er nog n'e:'
...·kend i.~ over een t>fganiS3tïe var
k"ml'l.·nlrales. Dil he<.ft de r ...1('

van oc'Stllur van de PZf:M lliSIE're'
in Middelburg op de I1lln<l,-elhou
d......v..rgad'.>rIllg g.·~egd. Dil ""'1 ...
is gt·lu1t-l ovel'('Cllkomstig dE' wen
\'~n het p..rs(lne<'l. dal dit 8 1'11"",,,,,
bel' jl. op <-en da.nl9nSlralieve Vd
jladcrlllg vall d~ vakbonden r....c
nad ken baar g<....." ..k I.

n.. tll'<>cl('ur van dl' P:\E\! .. i.
pn>vinc;.aJl-' Noonior".f,Hlnt.se Eit"C
Irj('a.cit.sma:ttS('htiVi'Hj~, mr. J /,
De R.:o~· V4dl ZUid('WlJI\ ~d. rlal h.
niet ondc:rs.lt'liu"\:11 was v.m f.L
PZEM·oo,luit. D.. ,l'r";;li.~~,· ".
\!OfN~'n l:jn \o"u}';tans n"~1D lt-t-r 1-:'
r;ng. ""..nt cIt· cnt-rgie:t1ota k,~,C'.~ ,
k~rte lerl'hi Ul in de K..mer "a:~ .j,

!'orcft>.~.,~15 JAN. 192&



Strook afknippen on opsturen'na~r PEK,Nieuwlandstraat 39 Tilburg.
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