
.U1D ~EDERJ.~hDSE ENE~GIEK~~

~I~AVE : f ebr ua r i 1978 . ~Q lp



GEEN HEROPENING VAN DE
EUROCHEII'C TE DESSEL !

Geen,..
van de

io·aktieve vervuiling
Kem en !

t '.

bt) Met "aptMrken van afval van Jiiern
~.. wat'dt beèk;)eld: het chBnisch
Uit elkaar rafelen van splijtstofe1ellen
ten, zaIat: men een ache:id1nq _ Nken
~~~\l'QI,Q~.

-plutaliun (voor l<aikar bv.. )
-echt~ afval,. _t
~.kanz1jA..



Daamaast kan een eventuele ramp in een opwerkingsfabr~ektot <n]elooflijke kata-
strofes leiden en in de onmiddellijke angeving duizenden doden~a ..

00Cl000
Het afval vo:cnt een tweede probleem. c.p dit narent staan er op de terreinen van
Eumchanic enonne OOeveelhec1en afval (afkanstig uit de fabriek) te wachten ~
nadere berichten: 650 ~o plutoniun, 800 m3 hoog-radioaktief afval, 4000 m. middel
aktief afval en 4000 m vast laag-aktief afval ••••
Hiervoor is na;} steeds geen cplossing gevonden. Toch zoekt men ijverig naar
mgelijkheden an van dit spul af te kanen. Zoals bekend, zoekt Nederland de oplos
sing .in de zoutlagen van Gronin.gen/Drenthe, en Zt«:den h<xpt .in haar graniet-rotsen
een veilige bergplaats te vinden.
België hoopt de !tleilagen .in de Belgiese Ke!tIJen te kunnen gebruiken als cpslagplaats.
Binnenkort zullen er In de buurt van f<bl proefboringen w::>rden uitgevoeJ:d, een beede
fase .in het totaal-alderzoek. De verwachting is echter, dat er v6ór het jaar 2000
gêén gram radioaktief afval gedunpt zal gaan w:>rden in de Rupelse kleilagen.
Deze baroedigende berichten mcgenons er niet van ~l'x>uden an de mtwikkel.1n;Jen
in België niet op de voet te volgen, en - waar nodig - tijdig op te treden tegen
è.~ . ncgelijke aanslagen op ons leefmilieu.
In iciler geval blijft er voor de anti-kernenergiebeweging in Nederland en België
voldoende aanleiding an te blijven streven tégen kernenergie en v66r een verant
woord en verstandig energiebeleid.

In april zullen er in België grote
demonstraties plaatsvinden tegen de
mogelijke uitbreiding van de
EUROCHEMIC-fabriek, en tegen de
verdere uitbreidingsplannen van de
Belgen (te Doel, en Tihange) •
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** SPLIJTS:-:JFELEME"''TEN-FA8RIEK•••

Onla.ng.6 djn ptannen uLtgelekt voo« de bouw van een SPLIJTSTOFELEMENTENFA8RIEK til
Boltgt-OOJun (ten We.6ten van LtUk). Oe opdtutc.h:tgeveJt .i.4 Be.tgo-Nu.c.l.ea1.Jr.e, een bedJUj6
dat momenteel Iteecû> een vutl.ging hee6t te Mot( waalt men op kleine .6c.haa.t .6p.U.jt
.6to6elementen veJtva.aJr.cUgt en wa.aJr. men ondeJtzoek doet ten behoeve van de Sne.U.e
Kwe.efvuulktolt te KalkaJt).
Ve nieuwe. 6abJLiek zou. uLteinde.U..jk VOOIt 12 8e.tg.iue keJtnc.ent1La.l.e.6 bJutnd.6to6 gaan
teveJten, hetgeen betekent da.:t eJt in de nab.ije toekom.6t nog m.in6ten6 6 keJtnc.en.tJr.a..te.6
bijgeboUJAJd. zuUen gaan waJtden o.a. te V.i.4~, Andenne, Ba..6-0ha. en T1.ha.nge, en Voel).

Veze p.ta.nnen waJten tot nu. toe ang.6tva.U.ig gehe.ûn gehouden {zoa..t.6 het M..i.ni..6teJt.ie
van Ekonom.i.4c.he Za.ken te 8e1g.i~ toega.6) om de konkuNtentie vlJlJlt te z.ijn•• '•• en
o~ AKTIEGROEPEN VOOR EEN VOLDONGEN FEIT TE PLAATSEN.
VU l.a/.tt.6te .i.4 dus n.iet doollgega.an!

** ONGELUKJE IN KERNCENTRALE T'HANGE

Op 13 jtU1llll/t.i j .L, .i.4 eJt ".ie:t6 "gebeu.Jtd .in de keJtnc.ent1La.l.e van T.i.ha.nge (aan de Maa.6
bij Hou). VU ~e.it kwam op 25 jaYUJJVLi In. d~ kJr.a.nten, da.nkdj de opmeJtke.Ujke. .6pe.uJL
zin van 'Lu A" ~ de ta TeJL1te' (de 6Jtan.6:taUge zU.6teJtOllga.n.l.6me van VeJterLighrg M.iLi.eu
de6en6.ie) •
Votgw 'Le.6 Am.i.4" zouden 80 WeJtknemeJt.6 .in de c.entJr.al.e een oveJtdo.6h> JWUoakt.ieve
.6t:1rilU.ng hebben opgelopen (vanwege Jtadioaküe6 koebAnteJt dat; vJt.ij in de ItOncUe .6poot) I

votgen6 de CÜJLeWe t.tn& 'teen "onbel.angJLijk inc..ident, dat; gltOtendeei...6 .i.4 oveJuVr.even
doolt a..taJun.i6ten d.ie pu.bUelteU VOOIt hun eigen zaak nallbteven".
In .iedeJt geval woltdt de zaak nu. wet gltOnd.ig tUtgezoc.h:t, en zal de CÜlteküe. vanu.i:t
SW.6.6el een beJt.i.4p.ing Wjgen omda.:t het inc..ident (hoe ktein oiJ gltOot da.n ook) NIET
lQ16 gemeld b.ij het M.in.i.4teJr..ie VOOIt Votk.6gezondhe.id en het #.U.ni6teJt van Alr.be..û1.
En daaJt djn m.inl.6teJt.6 zeeJt gevoeU.g VOOlt• • • •
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Pechiney behaalde vorig jaar
voorde eerste maal winst.....
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STADlfUISPLEIN DEMONSTRATIR 14 UUR
In Almelo staat een fabriek (UCN). waar ura'nivm wórdt \IerrUkt. D~t ural1ilJlJI d,ient als brandstof

voor atoomcentrales; ootvoo~ de d,rie waarschijnlijk nog te bOlJwen atoomcentrales in Nede:rland.
Met dezel fde techni ek kunnen ~toombominen gemaakt worden. Deze UC-fabri ek is in samenwerking m,et
Engeland en West-Duitsland gebouwd (het zg. Urenco).
Onlangs is er een beslissing gevallen over de uitbreiding van de UC"fabriek.
Wij verzetten ons tegen de verrijk.i.ng va/) uranium in Almelo om de volgende redenen:

GEVAREN VOOR MENS ENMILIEU
De verrijking van uranium is nodig voor de opwekking
van atoomenergie. Tegen het gebruik vàn atoomenergie
zijn grote bezwaren aan te voeren. Atoomcentrales
leveren grote gevaren op voor mens en milieu (stralings
en eksplosiegevaar). Daarnaast sta~t de techniek \lOOI"
een aantal onoplosbare pr~blemeri (bv. verw~rk1ng en
opslag van radio-aktiéf'afval ûit atoomcentrales).
De zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen (tegen o.a.
sabotage) bedreigen de demo~atische verworvenheden.
Toch wordt het atoomprogramma doorgezet.

WINSTMOTIEVEN STAAN CENTRAAL
Het atoomprogrämma (zogenaamd noodzake1ijk vanwege
een dreigende. energieschaarste) is grotendeels in handen
van het bedrijfsleven (o,e , Philips, RSV, VMF. in samen
werking met het Duitse koncern Siemens); bedrijven die
zelf ook veel energie en· grondstoffen verkwisten.
Winstmotieven staan bij hen centraal, de veiligheid van
werknemers ·en bevolking wordt daaraan· ondergeschi~t ge
maakt. Shell. DSM, VMF, RSV en Philips doen aan de
UCN mee; ze betalen echter niet mee aan de uitbreiding
omdat ze dat een te riskante onderneming vinden. De
staat draait daarvoor op. met onze belastingcenten.
Wij betalen dus het atoomprogramma.

WERK VOOR TWENTE: JA! oe NEE!
Voorstanders van de uitbreiding zeggen dat daardoor
in een probleemgebied als Twente werkgelegenheid
geschapen wordt. Echter elke blijvende arbeidsplaats
in de UCN kost ongeveer 1 miljoen. Bovendien zijn er
grotendeels specialisten nodig die. ook nu al. vooral
van buiten Twente worden aangetrokken.
Voor minder geld kunnen meer mensen werken aan de
vervaardiging van zinniger en minder gevaarlfjke
produkten.

ATOOMENERGIE ENATOOMWAPENS:
EENSIAMESE TWEELING
De atoomtechniek kan zowel 'vreedzaam' als militair
gebruikt worden. Via Urenco werkt Nederland mee aan
de ontwikkeling van het gigantische West-Duitse atoom
programma. West-Duitsland groeit daarmee uit tot een
belangrijke atoomstaat en kan zelf gemakkelijker
atoonwapens gaan maken. Met name speelt de uitbreiding
van deUC-fabriek, een belangrijke rol in het enorme
atoOinkoritrakt tussen West-Duitsland en BraziWL Dit
kontrakt omvat de levering van een komplete atoomtech
nologie aan Braziliä. Hierdoor kan een diktatuur als
die in 8raziliä een atoombom maken.

EEN NIRUWE VORM VAN UITBUITING
Atoomtechnologie maakt, derde wereldlanden verder
afhankelijk van ~et Westen; een nieuwe vorm van uit
buiting. Duurzame energiebronnen als waterkracht en
zonne-energie zijner vaak volop aanwezig.
Kapitaalintensieve atoomenergie dient alleen de ,grote
industriëen en komt de bevolking niet ten goede.

KONTROLE? VERGEET HET MAAR!
Ook het argument dat Nederlandse deelname aan de UreRco
het mogelijk maakt om te kontroleren waar het verrijkt
uranium blijft. gaat niet op. Immers. elke kontrole
(bv. via het Non-Proliferatie Verdrag of een speefaal
verdrag met Brazilil!) houdt alleen maar in dat je kunt
vaststellen dat er spliJtstof verdwenen is •. Doeltref
fende sankties zijn er niet.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES
Anti Apartheids Beweging Nederland
Alarmgroep Atoomplannen (Groningen)
Algemene Christelijke Jeugdbond

voor Natuurstudie
Aktie Ultracentrifuge Haarlem
Aktie Strohalm
Amsterdams Energie Komftee
Algemeen Nederlands Jeugdverbond
Beweging Arbeiders Zelfbeheer
Bond van Wetenschappelijke

Arbeiders
Federatie van Vormingscentra
Bond van Dienstplichtigen

Brazilil! KomHee
Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid
Christenen voor het Socialisme
Communistische Partij van Nederland
Energie Komitee Zeeland
Goois Energie Komitee
Internationale Kommunisten Bond
Kerk en Vrede
Landelijk Hervormde Jeugdraad
Landelijk Initiatief Komitee

tegen uitbreiding UCN
Landelijke Vereniging van Wereld

winkels
Limburgs Energie Komitee
Landelijk Overleg Grondraden

NIVON
Pacifistisch Socialistisèhe Partij
PSP jongeren
Politieke Partij Radikalen
Partij van de Arbéiü
Provinciaal Energie Komitee N.B.
Sja loom
Socialistische Par·tij
Stop Kernenergie Komitee
Stroomgroep Stop Kalkar/~ernenergie

Twents Energie Komitee
Utr~chts Energie Komitee
Vereniging Milieudefensie
Vereniging van Dienstplichtige

Mil i ti i ren

GEEN UITBREIDING

VAN DE ULTRA--CENTRIFUGE

AKTI ESEKRETAR IAAT
Landelijk Energie Komitee
per adres:
2e Weteringplantsoen 9
AMSTERDAM

IN ALMELD



t~ILLEM, DIE NAAR. KALKAR MOEST,
NIET wtLDEt MAAR TOCH GING ••••

W! l"lem. Mon s ieur;s is elektriciën van beroep aktief in de KWJ-:'Til):)urq,
en sinds okto~r !Inbouwt hij liften in de I<al~ar-çentrale•.In deze
ZEK~krant: een intervieu,wmet hem over zijne"aringen~

'Willem vertelt dat hij voor "De Reus'" een dochtermaatschappij
van Rijn"'Schelde-Verolme werkt.Toen hent vertelt werd dat hij'
.in Kalkar moest gaap werken,zel hij gel.ijk dat hij hêtdaar
niet mee eens was, omdat hij tegen de bouw' van kernçentrales
'is. Maar daar reageerde~ijn baas op, met de mededeling dat.
er dan voor hem geen werk meer bij "De Reus"zou 'Zijn. En om
NO werkeloos te worden had .hij niet 'veel zin in.Dus qaat hij
·nu iedere morgen om kwart voor zes naar Kalkar toe, om 's avonds
om kwart voor zes weer thUis te komen.
De meesten van zijn maten zLen :het ~lerkenin Kalkar ook niet
z.itten, Maar dat is niet zozeer vanwege de kerncentral~, maar
vanwege het lange reizen ende scherpe kou aan de Rijn.
Over het werk rond de central,e vertelt Willem het vólqende:

Als je er voor de eerste keer kom~, moet je naar het kantoor
toe om een pasje te halen. E. zij 2 kontroleposten VOOr je bij
de bouw bent, Als je gê6n pasje hebt, kom je er niet in. Ben
je je pasj·e vergeten dan kun je e·r alleen in. door voor- flO ,-
een n.ieuw pasje op het kantoor te. halen.
Als je binnen bent lijkt het net een gevangenis. Ferstdie be
tonnen tankwal, en dan een tötaal verlicht terrein. De bouw zelf
is niet verlicht. Regelmatiq patrouilleert de politie vanuit
de lucht met helikopters. Op' de bouw zelf lopen de hele tijd
agenten ·en veiligheidsagenten. Fotograferen iA er ten strengste
verboden. verder is het erg groot( wel lOx Hoog Catharljne).
En van het werk vindt l'Tl11em het alleen maar lomp _ (00% is
s.jouwwerk, ende 11ft di.e ze aan het bóuweh"zijn weegt maar
liefst 3,5 ton).
Nee hij werkt er zeker niet voor zijn plezier, maar daar wordt
niet naar gevraagd •. Willem heeft ondanks het verbod voor de
KWJ-Tilburg een Îotoreportage gemaakt, en die laat duidelijk
zien dat deATOOMWALSgestaaq verder gaat.

++++++++++++++++

KALKARPROCES

Ei.nd januari zak de bouwstop voor de aanbouw zijnde
Snelle Kweekreaktor in Klkar worden aangevraagd.
Boet' Maas beeft de nodige gararttiesnt.b.t. de finan
ciële consequenties verkregen.
De prOceskosgen stijgen nog steeds. Daarom moet er
meer geld inqeza..'Ueld worden. 'Met het oog hierop is
de procesfolder vernieuwd en bijgewerkt.
Ze is gratis te ver~rijgen bij het LEK.

GIRO : 7 7 9 9 2
::!::&:="::!::&::!:.!:



Omdat we eerst eens moeten
gaan praten en nadenken over
de toepassing van kernenergie
in het algemeen, kunnen en mo
gen we nu geen uitspraak doen
over de voorgestelde vestigings
plaatsen

j .BRABANT r
PROVINCIALE STATEN VAN NOORbBRABANTAKKOORDMET KERNCENTRALE
TE BATH/HOEDEKENSKERKE

Op 20 januari j .1" hebben de Statenleden van Noord-Brabant het Aanwllend
Stru.1{tuursd1ema Elektriciteitsvoorziening (A.S"E.V.) behandeld.
Of liever gezegd: het standpunt van Gedeputeerde Staten over het ASEN.
cm een lang verhaal kort te rraken~ 41 statenleden stemien v615r, en 22 tegen
het advies van G.S" ",;rij gaan. akkoolrl met de eventuele aamrijzing van lokaties
voor kerncentrales in Bat"l/Hoed.eker'.skerke, en , onder vooJ:behooo, bij St.
Philipsland, en wij achten een vestiging bij '!holen niet gewenst".

In het dabat (dat Bats hevig verliep) kwam:m twee centrale punten naar voren,
die de verschillen in nening/opvatting aangeven tussen enerzijds CDA en VVD,
en anderzijds PvdA/PPR en Boerenpartij •

Omdat de groei van het energie
verbruik steeds toeneemt, en o~

dat het publiek nauwelijks reageert
cp aansporingen tot besparingen,
moeten we nu de toekomstige ener
gievoorziening veilig stellen ••
en daar hoort ook een plaats voor
kernenergie in thuis.

~ Mn zaak waren alle aarwezigen het :rc:lerend eens j\ WE I«JNNEN NIET VOORZICH1'IG
GIRa; ZL.1N MET DE~ING VAN I<mNEI:mK;IE. Vooral de onopgeloste pxà>lenen
van het rad:1.oaktief afval, werd als grootste struikelblok e%Xend.
De 1nwl.1ing van deze voorziàlticj:lei.d gebeurt op bJee manieren:: de •rechterzijde'
stelt dat er IXl9' aanwllende Otlderzoeken en maatregelen getroffen ItDeten wrxàen,
de I linkerzijde ~ stelt dat juist dat afvalp%à)leem de xeden is aR er naar helemaal
van af te zien.
Opvallend was, dat er nauwelijks werd gesproken over alte!.'natieve energ1evocn
zien1ngen (het wooJ:d stadsvmwamti.ng is wêl gevallen),.
Sleàlts êên fraktie noem:1e het feit, dat er over het ASEN een 1nspraak-pxoced
is geihO\Xlen in West Brabant, waaruit duidelijk bleek dat de daar levende l'levolk1ng
gmte bezwaxen heeft tegen de lokaties in 7.ee1and (en elders in Nederland) .
Maai:, blijkbaar naakt dat weinig indruk op onze provinciale vertegem.Joordigers.

ooooooooooooooo

STADSWRWARMING IN BR..~DA (' een vervolgverhaal f )

In het deoe.IIber-nmner van de' Z,EK-krant hebben we reeds aandacht·besteed aan de
plannen van de ~te Bxeda voor •stadsveI.Warltl1ng' in de niEDla wijk Haa9Sàle
Bae.m:3en te Brede:-Uooxd.
De nem:demeid van de 'Icomnissie Bedrijven" is van man1Is, dat er zo snel ncgelijk
kmpen à,x)rgehakt nceten wol.'den.
'lbch rijzen er nu al wat prd:>l.eaen (vandaar misschien dat. die knopèndoorgehakt
nceten woxde) •* De PIe1 en de Geneente Breda 'zijn in een stevige dis.1tussie geraakt over de vraag

wie het 1:oektD3tige sta.dsvéJ:wanninsteem (net wam\ter"kracht centrale) neet of
Eg gaan beheren. Beiden willen dat graag, cm3at (en dat is te begrijpen) elke
vmm van energ1.evooJ:Zi.en!ng winst kan opleveren. Er schijnt nu een katp%an1s in
de naak te zijmde PNEM zorgt voor de elektrleite1tsopwekkin<J, en de geaeente
vexkoopt die stxoan.



IZE.ELAND I
WINST VOOR PECHINEY

Péchiney heeft in 1977 voor het eerst winst behaald: 30 miljoen qulden 
in 1976' nog een verlies van 120 miljoen.
Ter herinnering: Pécbiney is die Franse aluminium fabriek te Vlissinqen,
op een steenworp afstand van de kerncentrale Borssele. In het verleden is
daarbij nogal wat te doen ge\reest over de vraag of de kerncentrale er
werd gebouwd omdat Péchiney J~wam, of dat Péchinep zich juist daar ves
tigde omdat er een kerncentrale kwam.
Een ding is wel duidelijk: Péchiney betaalt een belachelijk lage prijs
voor de enorme hoeveeldeden stroom die dit bedrijf nodig heeft 0Dl het
aluminium uit de aluinaarde te smelten.
Zouden de tarieven nóg méér verlaagd zijn in 1977 zodat er
nu eindelijk winst l:enaald werd?

+++++++++

OPSLAG PL.AATS VOOR PADIÓ-AKTIEF AFVAL TE BOP.SSEI;.E.•

De N... V. PZEM \dl 5 miljoen gaan besteden voor de bouw van een (tijdelijke)
opslagplaats voor opgebrande splijtstof-elementen van kerncentrale BOrssele.
Dt is eennoodoplosslng aangezien ~ in het nOrJ!l&le geval, - de splijtstof
elementen (na de wisseling '1ri de· reaktor) eerst 6 maanden in een koelbass·in
worden beWÇlard en vei-volgens naar de opwerkingsfabriek van Le Bague (Frank
rijk). worden vervoerd.
t~ doen Zich in Frankrijk t~~e problemen voor:
1. de arbeidsCtnstandigheden 1ri de. opwerkingsfabriek zijn, met name ook in
de ogen van de vakbonden, dermate gevaarlijk dat er reqellÎ1à.tiq staking'en
plaats vinden waardoor de fabriek stil ligt (onlangs duurde enstaking' 6 maanden).
2.Doo:t de enODlle aanvoer van splijtstofelementen - een gevolg van ·het steeds
groter aaTltal kezncentrales in l"?est-Etiropa - kan deze opwerkinqscentrale
de aanvoer niet meer. verwerken~
Vandaar dat tijde11jke opslagplaatsen voor radio-aktief afval worden gebouwd.
Na Dodewaard, krijgt Borssele ook zo"növerqangs-stat.ion. Het is immers
Illiet zeker, wanneer het spul behandeld kan worden. Misschlen wacht men op
de uitbreiding van Eurochemie in'België.
Feit is dat de problemen groter zijn dan men laat blijken. Voor deze bouw
werken moet \-leer s'p~ciaal opgeleid personeel aanqesteld worden, dat alle
handelingen m, b , v , rol.":Ot';"ar.men 'moet bedienen.
Wel is het vreemd'dat aan deze bouwsels geen speciale eisen Wórden gesteld.
Als kerncentrale.s bestand moeten zijn tegen neerdwarrelende
straaljagers, dan moeten deze opslagplaatsen oo~egen bestendigd
zijn. Haar daarover zwijgt. men. r~N

=========
. RAMPEN~EGELING GE.-.mENTE HULST.

In de nieuwe rampenregeling van de gemeente 'Hulst is een
speciaal hoofdstuk opgenomen m.b.t. een eventuele rad1o-ak~ieve

besmetting vanuit de kerncentrales te Doel, op 15 kilometer
afstand van het centrt!m van Hulst.
De. eerste gemeente in Nederland die. eEm regelinq treft voor
de mogelijke katastrofes met een kerncentrale in het buitenland.
Het nieuwe plan gaat uit van 4 kerncentrales te Doel, en zal
weer bijqesteld moeten worden als het ke rnpark 6 of 8 centrales
gaat cmvatrcen , MMJ~ RAVI0AKTIF.VE S111ALlM3 KEMT GFEN GRENZEN, HEEFT HET
GEMEENTEBESTUUR BEGREPEM. , ••••••••••••••••



* Een punt is het feit dat in de nieUtle wijk gef'.n aardgasleiding zal negen karen
(een punt dat Itt:DBlteel. toch wel in diskussie .is bi.j alle st:a.dsvezwal:mi9S~~pro

jekten) • Nu doet zich het probleem voor, dat een klein gedeelte van deze wijk
reeds van een aardgasnêt iS VOörzien (VO:>t' xraxinaal 700 woningen)., aangelegd
door de NV Intergas die enkelejaten geleden (bij de planning van de Haagsche
Been'den) ooncessiehouder werd, d.w.z. het recht kreegan de hele wijk van aard
gas te voorzien. Intergas heeft reeds inversteringen inde grond gestoken; tèr
waarde van f 1.3 miljoen en de eerste (sedert half januari beJNoonde) huizen zijn
reeds aangesloten. De Geneente \>1il Intergas nu uit de wijk h01Jden.
"Als Intergas haar concessie niet wil teruggeven", ~ de Gemaente in Beroep
gaan "tot bij de l<roon". .

* De gevolgen voor de huishoudens (bij de verplichte. overschakeling op elektrisch
koken) zijn nog niet helemaal onderzocht. aldus de Gemaente BI:eda. Daarvcx.:>r
noot nen wachten op het eindrapport.

Al met al is er EERDER sprake van STADSVERWARRING dan van stadsver
warming.

_________________ '""l"._· ..cw_.. ..,. _

SAMENWERKING tussen PLEM - PNEr-1 - PZEM le"9"e...!:-~!>esparingop •.......:.,.~.'":".~~_ ...- .

Tussen de 3 zumELîJI<E. E.:LE:J.{TRICITEITSNAATSCHAPPIJ'EN bestaat een sanenwerJdng
op teehnischgebied. Via In katputer wordt dagelijks bepaald ~1ke centrale·
op dat m::mmt de goedkoOpste stroom produceert, zodat die I gcedkope Centrale I

op volle toeren blijft draaien, terwijl de "duurste oentzale" op een lager
pitje wordt gezet.
Op die manier WOJ:dt er (l."elatief) bespaard op de brandstof~YDST.EN, en dat kan
flink doortikken. De PZE}·1 bespaarde op die nmûer f 2,4 miljoen in 1977••••
Toch wel een loffelijk streven, al bespaart nen natuurlijk niet op brandstof
zelf. Er wamt evenveel gestookt als anders.

Overigens heeft deze konputer niets net de (eventuele) fusie te naken.
Die is (vo:>rlopig?) In de ijskast gezet, evenals de landelijk fusieplannen
om te katen tot 5 Energie-eilandeni in Nederland.
'lbtdat de 3 kemoentrales uit het vriesvak worden gehaald????

~

r---IL-'M-BU-RG----,i
Zoals we in het dea:m:ber-nunner al verneld hebben, maakt de PLEM zich nogal wat
zorgen veer de toekomt.
Technisc'h Direkteur Ir van Dreveldt sprak tijdens de Nieu,.,jaarsrede zijn vrees
uit, dat er in de t:oekom:;t misschien minder aardgas zal ,«>z:den geleverd aan haar
centrales. De heer van Dreveldt doet bet alsof dat iets nieuN'S is; teIwijl er al
ndnstens b1ee jaar geleden duidelijke afspraken/richtlijnen zijn gemaakt (door de
Minister van Ekonomische zaken), t>laamij gesteld wordt dat gas-gestookte centrales
tot uiterlijk 1985 op aardgas nogen rekenen.
Qtrlat ons aëirdg~.s opraakt, m:meer van Dreveldt, en c::nrlat juist elektriciteits
centrales zoveel verstoken, noeten we rekening houden r.et ernstige tekorten.
Als we het aardgas :reserveren voor de huishoudingen, zitten de nensen in ieder
geval wam.
TroUl'let1s, de PLEM zit er ook warnpjes bij net f 20 miljoen netto-winst in 1977.
En dat is geen uitschieter, aangezien 1976 hetzelfde resultaat op1eveJ:de•••
wat doen ze toch net al die miljoenen?



EEN NIEUfIJE JMRGAMG VAN 'OE ZUl'O-NEVERLANOSf ENERGlfKRANT,
BETAAL NU VOOR VEZE JAARGANG ••••••••

'Oe Jr.edaWe van het ZEK het6t: be.6.tote.n
vOOJr. deze niewwe jaaJr.gang ~ abonnçJmenth
plU..jzen ni~ te veJr.hoge.n/
Maalt cltuvunee weJr.kenwij totl.h beneden de,.
6e.U:.eUjke ko.6ten, ImmeJl.6, de poJtt.iko.6
ten bedJmgen at 80 ct, en ook de dJutk
R.o.6ten zijn met U.n c.ént peJr. vet. doon:
de dJutkkeJr. veJr.hoogd.
fJU..j vlLagen U daaMm .6net het abonneme.nth
geld te be..t.a.i.e.n, om het blad buiten
6inanc.iUe moe..i.UjkhJulen te Wen.
StoJr.t daaJwm vandaag nog rn.i.YWna.al. Ft 5,-
op~

tnv Penningmee.6teJt PEK

Cobbenhagenl44n SS2

T.u~
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