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Bij het onge l uk met de ke r ncent ral e bi j
Tsjernobyl is volgens de Russen zo'n 3
tot 6 %van de radioaktiviteit in de
kern vrijgekomen. Toch heeft deze
hoeveelheid een half werelddeel besmet.
In een zoutkoepel in het Noorden zou
volgens de plannen t ot nu toe van de
regering radioaktiviteit opgeslagen
worden die overeenkomt met ec'n 120 keer
de hele r eaktorkern van Tsjernobyl. Dat
maakt duidelijk wat voor risiko genomen
wordt bi j opslag van atoomafval.
Risiko's worden ook genomen als er op
1000 m. diepte chemisch afval en
(bar1um houdend) boorgruis en
boorspoeUng zullen worden opgeslagen.
Aan de voorwaarde dat het afval weer
terug te halen is kann1et worden
vol daan ; da t zou te kos tbaar worden . Als
na vi j f t i g jaar de mijn vol is - met
zo'n 25 miljoen ton afval - en
afgedicht, dan is het afval volstrekt
onbereikbaar geworden. De geologie is
geen voorspellende wetenschap;
zoutkoepels zijn in beweging - dat
proces ka n zich plotseling versnellen 
aardschokken en verschuivingen vinden
plaats••••••• Maar de Drentse gemoede r en
blijven e veneens in beweging getuige de
brief, gericht aan dhr. Oele, opgenomen
in deze nieuwsbrief - en dat i s maar
goed oold 111

Eenmaal in de t wee
maanden za l de ze
ni euwsbrief worden
uitgegeven met a ls
doel :
-het e l kaa r op de
. hoogte houden van
lande lijke regi o
nale activiteiten
t egen de verdere
toepassing en ont
wikke ling van kern
energie in ons land .

-el kaar t e s teunen
i n het verze t t égen .
de ke rn ene rgie en
v66r een mil i eu
vri endel i j k ene rgie
beleid .
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U krijgt dan 6 keer
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een vr i j willige bij
drage gaar ne t e s tor
ten op gironumme r
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VOORLICRI'ING (?11) RADIOAI.TIBFAFVAL.

Herman Damveld

Laatste stand van zaken
Er moet voorlichting komen over
radioaktief afval en de milieubeweging
moet daarbij betrokken worden. Dat
stelden VVDen D'66 op 1 oktober 1984 in
een motie. Ook zou die voorlichting
pluriform moeten zijn, wat betekent dat
de verschillende argumenten op een
gelijkwaardige manier aan bod moeten
komen. De regering zat met de ~otie in
haar maag. In maart 1986 kwam er een
voorstel van de regering over hoe die
voorlichting aangepakt zou moeten
worden. De regering liet weten zelf
voorlichting te willen geven over de
plannen voor bovengrondse en
ondergrondse opslag van atoomafval. Dat
hoefde derhalve niet pluriform. Intussen
heeft de regering een voorzet gegeven
voor brochures. Er moet een brochure
komen met basisgegevens en verder mogen
de verschillende belanggengroeperingen
(overheid zelf, kernenergieproducenten,
onderzoeksinstellingen, (als EeN) en de
milieubeweging elk een eigen brochure
schrijven. Over de basisgegevens is
onenigheid tussen de overheid en de
milieubeweging. Er zijn veel gesprekken
geweest, maar die leveren niets op.
Daarom hebben de milieugroeperingen
(waaronder de Milieufederatie Groningen
en de Milieuraad Drenthe) op 18 februari
aan de overheid laten weten de brochure
ongeschikt te vinden. De overheid
weigert in de brochure op te nemen:
- 99 %van het atoomafval dat in
Nederland gemaakt wordt komt uit de
kerncentrales;
- er bestaat nu geen oplossing voor het
atoomafval en het valt ook niet te
verwachten dat een oplossing gevonden
kan worden.
- kinderen zijn veel gevoeliger voor
plutonium dan volwassenen;
- gevolgen van Tsjernobyl op lange
termijn.
Ook weigert de overheid in te gaan op de
diskussie over de proefboringsplannen
(en op vele andere punten die ik hier
kortheidshalve niet kan noemen.) De
regering weigert dus een motie van de
Tweede Kamer uitte voeren. Blijkbaar
heeft de regering belang bij eenzijdige
voorlichting.

ONGELUKKEN SINDS

TSJERNOBYL 26 APR:

DOUGLAS POINT 11 APR

TAIWAN 30 APR

ORISSA 1 MEI

HAMM 4 MEI

SIZEWELL lIJ MEI

LA HAGUE 21 MEI

DOEL 21 MEI

SELLAFIELD 22 MEI

DOEL 23 MEI

MULHEIM 21 MEI

mRRELATTE 31 MEI

HARRISBURG 3 tlUN

lIfJNTERSTON 14 JUN

SELLAFIELD 18 JUN

PELINDABA S AUG

CATTENOM 85 AUG

TARRAGONA 26 AUG

:SELLAFIELD 11 SEP

TIHANGE 1 OK!!

TIHANGE 10 OK!!

HINKLEY POINT 6 NOV

PALUEL 23 NOV

CRISTAL RIVER 23 NOV

SELLAFIELD 8 DEC

GEORGIA 4 DEC

DIT IS WAT DE KRANT

HEEFT GEBAALD••••••

VOLGENS DE AUTORI

TEITEN WAS ER IN

GEEN VAN DE GEVALLEN

SPRAKE VAN GEVAAR

VOOR DE VOLKSGEZOND-

HEID•••••••••••••••



GESJOEMEL IN BOnSSELE

kritisch

Het Is alleszins gerechtvaardigd
om stillegging van de centrale
te Borssele te eisen, zolang de
veiligheidsmaatregelen en rampen
plannen niet optimaal functioneren.
Deze eis werd al voordat het
Weense rapport over Borssele in
de openbaarheid kwam, gesteld
door het kommltee "Nooit Meer
Tsjernobyl, Borssele Dicht". Dit
kommltee wil een jaar na Tsjer
nobyl, op 26 en 27 april, een grote
manifestatie houden, waarbij ak
tievoerders een 28-urlge blokkade
aktIe zullen voeren.

borsele dicht

In het conceptrapport komen dus
veel meer mankementen aan de
orde dan In het eindrapport. Toch
Is het niet aapnemelIjk dat de con
troleursal te kritisch naar de
tekortkomingen hebben gekeken,
als Je bedenkt dat de controle Is
geschied door Ingenieurs van Duitse
centrales van hetzelfde type als
Borssele. En de IAEA Is natuurlijk
ook een club van kernenergIe
propagandisten.

In januari begon men, naar aan
leiding van het IAEA-rapport, twee
weken eerder met de splIjtstof
stavenwisselIng dan gepland. Vanuit
de PvdA werd gepleit voor voor
lopige stillegging van de centrale,
totdat alle mankementen waren
verholpen. Maar daar wilde de
regering niets van weten. Wat
betreft het ontbreken van oefe
ningen met het rampenplan werd
de bal doorgeschoven naar de pro
vincie Zeeland. Toch zal bij een
ongeval' de kerncentrale zelf het
eerst moeten beoordelen hoe erg
het Is met de radioaktleve uit
stoot. Hiervoor blijken onvoldoende
middelen aanwezig te zijn.

gekuist rapport

Echt verrast kunnen deze resul
taten niemand hebben. Er zijn In
Borssele al zo vaak kleine dingen
misgegaan. En een aantal jaren
geleden ging het bijna echt fout
toen door de lage waterstand en
falende veiligheidskleppen de toe
voer van koelwater enige tijd on
derbroken werd.

De lijst van mansementen is niet
voor de poes. Maar In het eind
rapport komen een aantal tekort
komingen Ineens niet meer voor.
De direktie van de centrale ver
klaart dat er fouten In het con
ceptrapport zijn geslopen en de
controleurs teveel op alle slak
ken zout hebben gelegd. Ze vindt
de uitslag van het rapport een
goede waarschuwing om meer op
lettend te zijn, maar zeker geen
diskwalifikatie van de veiligheids
voorzieningen. De kern fysische
dienst, die vanuit het ministerie
de kerncentrale moet kontroleren,
heeft mede aangedrongen op wlj
zigingen in het conceptrapport.
Wat zijn nu de voornaamste ver
schillen tussen het conceptrap
port en het eindrapport? In het
conceptrapport staat dat vier van
de negen checklists in de regel
kamer önvolledlg waren. In het
eindrapport Is dit verdwenen. De
slechte luchtbehandeling van de
controlekamer verdween uit het
raport, evenals de constatering
dat persluchtmaskers op een an
dere afdeling bewaard werden.
Het eindrapport rept met geen
woord over het te lage peil in
het dieselaggregaat van de nood
stroomvoorziening.

Op 8 Januari presenteerde staatssecretaris Lou de Graarr het deUnltieve eindrapport over de
kerncentrale te Borssele, De regerJng heert dit rapport laten maken door het IAEA (International
Atomie Energy Agency) uit Wenen. Er bleken grote verschillen te zijn tussen dit eindrapport
en het eerste concept. In december bracht VrJJ Nederland dit concept al In de openbaarheid,
terwijl het nog geheim was.

Tussen 6 en 24 oktober brachten
controleurs van het IAEA een be
zoek aan Borssele om de veilig
heid van de centrale te Inspec
teren. Het uiteindelijk oordeel
was vernietigend. Zolang de een
trale normaal draait is alles in
orde, maar op bijzondere omstan
digheden bleek men in Borsseie
nauwelijks berekend. Vele man
kementen kwamen aan het licht.
We doen een greep: de regelkamer
had onvoldoende personeel. BIJ
ongevallen of wanneer, door wat
voor oorzaken dan ook, een van
de mensen zou wegvallen, zou hij
zelfs onderbezet zijn. De oplei
ding van het personeel Is niet
aangepast aan de modernste In
zichten. Meetapparatuur Is onvol
doende aanwezig. Kontrolelampjes
bleken niet te werken. Het olIepijl
In het dieselaggregaat voor nood
stroomvoorziening zat beneden
het minimum. Elektrische bedra
dingen bleken veranderd zonder
gebruik van goede tekeningen.
Vuurschermen rond veiligheids
systemen ontbraken. Ook op de
rampenplannen hadden de contro
leurs veel aanmerkingen. Het was
beslist een tekortkoming dat er
nog nooit voor een ramp geoefend
was. En dan nog dit: de voorzie
ningen om de centrale in geval
van kalamitelten In de hand te
houden bleken te ontbreken or
onvoldoende te zijn. Het bleek
zei Is onmogelijk om zich In een
ernstig geval nog ergens Jn de
centrale op te houden en de ont
wikkelingen gade te blijven slaan.
De ventilatie In de controlekamer
was beneden de maat, zodat die
niet vriJ van radloaktleve of gif
tige storren gehouden kon Worden.
Zuurstofflessen en gasmaskers
waren onvoldoende aanwezig. Het --.? .·':~fVi>~·~ .• ' -~~

~< ....~,;:- ~:.:...... .............,.....-,,'1"._..
enige dat rest als het echt misgaat ::~.... _. ..... .-...:.....
Is weg-lopen en er het beste van
hopen.
De onderzoekscommissie kwam na
veertien dagen terug om te kij
ken or de belangrijkste tekort
komingen Inmiddels verholpen wa
ren. Alles was nog precies het
zelfde,



Commissaris Oele in Dalen:

,Drenthe moet opslag
van chemisch afval niet
bij'voorbaat uitsluiten'
• DALEN - "Drenthe moet de
zoutkoepels niet bij voorbaat
uitsluiten voor de opslag van
met-verwerkbaar chemisch
afval". Dat vindt commissaris
van de Koningin in Drenthe
A.P. Oele. Tijdens een forum
discussie, georganiseerd door
de Vrouwenraad inDalen, stel
de hij ..datbet hiergaat om een
zaak van landelijk belang.
Drenthe moet haar verant
woordelijkheid daarin onder
k~nnen. We moeten de opslag
van dergelijk afval in zoutkoe
pels in ieder geval terdege be
studeren. We kunnen bet niet
simpelweg afwijzen".

Naar aanleiding van dit krantenbericht
schreef Irma Nijenhuis-Spruit aan de
Commissaris van de Koningin in Drenthe,
de heer OeIe o.a. het volgende:

Ik meen namelijk, en dat na zorgvuldig
nadenken over wat mij aan informatie ten
dienste stond, dat "het boren in de
zoutkoepel~' niet alleen maar een
technische kwestie is ten dienste van
wetenschappelijk onderzoek. Als het dat
zou zijn, wie zou daar dan een probleem
van kunnen maken?
Wat betreft het verbieden van onderzoek
naar een mogelijkheid tot het aanleggen
van voorraadkamers voor aardgas in
zoutkoepels, ligt het wel heel moeilijk.
Omdat zoiets kan worden bezien als
nuttig voor het Noorden van ons land.
Alleen zou je m.i. de bedragen die voor
zodanige opslag geinvesteerd moeten
worden, liever moeten besteden aan het
aftoppen van de gasafnamepieken. (Dat
valt nader uit te werken. Maar ligt
analoog aan de investeringspolitiek,
zoals David Freeman die voorstaat. Zie
bijgaande AKB Nieuwsbrief voor Drenthe)

Voor chemisch afval en voor radioaktief
afval geldt dat het in beide gevallen om
iets heel onaangenaams gaat. Iets wat je
in een gat in je "achtertuin" stopt.
Zand erover•••••••••••••••••••• ! I ! I t t I t

Als het daar nu maar bij bleef I Maar dan
zal blijken dat er een opgewekte
stemming gaat heersen bij de
afvalproducenten. Ze kunnen de troep
mooi kwijtl Dus; geen bezwaar om meer
chemisch afval en nog meer
(HOOG)radioaktief afval te produceren.
Dat betekent doorgaan op de weg van meer
vervuiling, meer risico's, meer mentale
spanning•••
Als we in Drenthe nu niet weigeren om
tot afvalhoop van Nederland te worden,
dan is onze kans om daartegen in opstand
te komen vermoedelijk voorgoed verkeken.
Daarom is het zo belangrijk om het boren
in de zoutkoepels niet los te zien van
wat er achter schuil gaat; een soort van
neo-kolonialismel
Schrikt U niet van wat op het eerste
gezicht wel een heel krasse uitspraak
lijkt. Er is inderdaad aan te nemen dat,
zogoed als er een Derde Wereld is die
als "achterland" voor de "Eerste Wereld"
fungeert, er ook per land een
"achterland" is. Het zijn de gebieden
waar ten behoeve van de "rijkere"
streken de bodemschatten beschikbaar
worden gesteld, die dan ook rustig
worden uitgeput. En ook verder klop het
plaatje wel zo'n beetje. Zoals vroegere
kolonien nu vrij heten, zijn we hier in
Drenthe ook reuze "vrij" (zegt men,
denkt men ook) Maar het is een vrijheid
die maar binnen beperkte grenzen
gehouden wordt. Kan de Derde Wereld
ophouden met het toeleveren aan "ons"
van hun hele hebben en houden 117
Niet zonder straf, niet zonder dwang. ij
weet toch ook dat er een "rapid
deployment forc~' paraat ligt om, als er
aanvoerroutes voor ekonomisch
belangrijke grondstoffen in gevaar komt,
in aktie te komen? Het is zoiets als:
"Je grondstoffen of je levent"
Het is mooi verbloemde beroving.

En mutatis mutandis geldt dat voor de
"achtergebleven" gebieden in ons land
ook. Het beeld om achtertuin te zijn is
nog bijna lieflijk. Maar laten we die
achtertuin wel schoon houden.



NOOIT MEER TSJERNOBYL:

BORSSELE DICHT!
21# 25 Is 26 afviil ,j987

vr. 24: 13.00 uur - verzamelen NS-station Goes
15.00 uur - opbouw AKTIEKAMP

za. 25: 10.00 uur - begin BLOKKADES
zo. 26: 12.00 uur - DEMONSTRATIE

14.00 uur - einde BLOKKADES
14.30 uur - MANIFESTATIE

Atoomenergie Omdenondujunie
Landelijk sekretariaat:

SWEERTS DE LANDASSTRAAT 73, 6814 DB ARNHEM
Maandag, Dinsdag &Vrijdag: 14-17 uur 085 -514957
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In een ultimatum gericht aan het Kabinet en de Tweede Kamer is
duidelijk gemaakt, dat. als de kerncentrales van Dodewaard en
Borssele niet v66r I april '87 gesloten zijn. we dan deze aktie
plannen onveranderd uit zullen voeren.
Mochten de kerncentrales van Dodewaard en Borssele wel vóór die
datumgesloten zijn, dan vervalt de blokkade en het aktiekamp en
zullen op zondag 26 april bij de dan gesloten kerncentrale in
Borssele de slachtoffers van Tsjernobyl op een gepaste wijze
herdacht worden.

DE AK.7IE /(f)S7· ça», VéEL gELD!
Stod daanom gul. en o~t
op gi..tto 2272206 ten l7.DJ4e van:
NODI7 f'1Eé.R 7SJ.ê.RNDBYL, .ARNlim

De. a/d.i.e-dA.1.e-daag-6e woJUi:t geo/l.gan.i.-~evtd doon. hd Comilu. "NooH
meen: 7.1>jeAno/{yl. - Bo/l./.).~ll.h. Dichl.! It', WCJa/I..Ûl. de vol.g2fld.e. g/toepen.
deednemen: Bah,u,glLoepen. tegen. KMn.g~ g f'Iili.:1..a.-'/..iAm.e., 50.... tegen.
!<.vLn.gebJdd, AIcli.e SiAoha.lm, St. Aioomvn.-ij.l>taai, VILO~ VOOIL VILe
de Anv.>Uvuiam, BONK, 7egen.gah, KoöJUl..i.n.a:f..igll.oll.p ltJei.g€IL A.toom~iAoom,

S. A. P., P. S. P., C. P.N., V€IL. fYli.l..i.eu. DIl/.en.-t>i.e, Land.E..li.jk.e lieAuOILm
de J.eugdA.aad, De Vn.-ijl!., De Nuch..a.iA.R. D,u,~on.an.:t en. Stop BOM~d.e..

Aan deze aktie koppelen we de volgende eisen:

• Ceen bouw van nieuwe kerncentrales;
• Onmiddellijke sluiting van alle bestaande ~~t::Nr~

kernenergie-objekten: ~\'" ~~
• Opslag van het tot nu toe geproduceer- O~ '~

de radio-actieve afval in de gesloteo L~ $~iP~IIP4~ ~
kerncentrales; ~ $!~~~P.!~H!mHh ~

• Terug trekking uit buitenlandse ~ ,if!jjlllli/iU1i~',I' \ ' ~
kernenergie-objekten; "' f!l!ifjfj!!ff!!#l f!i'!fH. ·V

• Druk uitoetenen op ons omringende
landen om ook daar te komen tot ~ ~'ffiflffi/~!!ff!ifi L
stopzetting van het kernenergie- ~~ H:û~iHH'HfiH,HH ~
prograllllll8; ':,II::1:-'::, ..L

• Stimuleren en ontwikkelen van alter-·~ ~~
natieve energiebronnen. zoals, aard- ~'eEO~~
warmte, wind- & zonne-energie. etc •• maar ~
ook warlDtekracht-koppeling en verdere be-
sparing.



26 APRIL 1986:
De kerncentrale in het Russische Tsjernobyl ontploft. Wat vol

gens de risco-berekeningen maar één keer in de 10.000 jaar ge
beuren kon, gebeurde! Door het stilzwijgen van de Russische auto
riteiten doen in het westen de meest griezelige geruchten de ron
de: massagraven, tienduizenden acute stra-
lingsdoden, brand in een 2de reactor, etc.
Maar de atoomlobby had weer eens geluk, al
lijkt dat in dit verband uitermate cynisch.
Maar de ramp gebeurde 's nachts, daardoor
waren er veel minder mensen én op het
atoomcomplex én in de omgeving op het land
aan het werk. Daar kwam ook nog bij dat~~..~j
de wind goed stond, dUS. van de diCht~-.1. ,_.
bevolkte gebieden af. Toch wer- " .~

de~ er ruim 100.000 mensen r;-.d!JlJilO •.:" - ._.~
geevacueerd; stierven er A.~ Ir:' ,., ..". ~~.~~
enige tientallen
binnen een
paar maanden;
zullen er vele
tienduizenden
de eerste 30· "
jaar extra aan kan- -.__
ker sterven: zullen de gevolge-n..........~--~
nog generaties lang merkbaar én zichtbaar
blijven; etc. etc.

Op 27 juni 1985 had de 2de Kamer ingestemd met het kabinets voor
stel om minstens 2 nieuwe kerncentrales in Nederland te bouwert.
De voorbereidingen waren in volle gang: tekeningen werden ge
maakt, onderzoeken gehouden naar de rol die de Nederlandse indu
strie zou kunnen gaan spelen, etc. Ook was er al een plaats aan
gewezen waar het radioaktieve afval opgeslagen zou moeten worden.
voordat het 'ergens' definitief weggestopt kan worden. Met deze
"oplossing van het radioakt1ef-afval probleem" werd de weg voor
nieuwe kerncentrales vrij gemaakt.
Maar die plannen leken na Tsjernobyl niet meer realiseerbaar en
de regreringspartijen (CDA &VVD) zwakken voor de 2de-Kamer ver
kiezingen hun pro-kernenergie standpunt om zuiver electorale re
denen dan ook af. En blijven aan de macht.

Maar de kerncentrale plannen liggen voorin de la en zullen er on
getwijfeld weer uitgehaald worden als Tsjernobyl vergeten is.
Daarom is het van het grootste belang om er voor te zorgen dat de
ramp in Tsjernobyl niet vergeten wordt!
En dat uitstel van nieuwe kerncentrales AFSTEL wordt!.!!!!!!

Dáárom, 1 jaar na Tsjernobyl, een aktie-drie-daagse
bij de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele.

Wao/l.OTlZ een~ lXU1. 3 dagUt .in. deze VOI1Jlt?

Om zoveel mogelijk mensen bij de aktie te betrekken is gekozen
voor een opzet met verschillende aktievormen • We vinden het be
langrijk dat uit de aktie een. zowel kwalitatieve als kwantita
tieve. verbreding van de anti-kernenergie strijd voort komt. Daar
om zijn we gekomen tot een aktie die langer dan 1 dag (middag)
duurt, zodat er ook mogelijkheden geschapen worden voor die ver
dieping en verbreding. Toch moet ook onze ernst. onze vastbera
denheid, ten aanzien van de strijd tegen kernenergie naar voren
komen. Tevens moet er een mogelijkheid zijn. waarop iedereen
zijn/haar ongerustheid over kernenergie zichtbaar kan maken.

Wa.evtOTlZ BOM.óe.h?

Omdat Borssele Nederlands grootste kerncentrale is met een ver
mogen van 450 MegaWatt.

Omdat splijtstofstaven uit Borssele gebruikt worden voor de aan
maak van Franse kernwapens.

Omdat na de terreinbezetting van Moerdijk in oktober '85 (vooral
gericht tegen nieuw te bouwen kerncentrales) de diskussie
over sluiting van de huidige kerncentrales (Borssele &Do
dewaard) weer moet opleven. Om na de bevriezing van de
plannen voor nieuwe kerncentrales de atoomlobby geen tijd
te geven zich te kunnen herstellen.

Omdat Borssele de belangrijkste vestigingsplaats is voor eventu
eel nieuw te bouwen kerncentrales.

Omdat Borssele de aangewezen plaats is voor de tijdelijke opslag
(50-100 jaar!) van radioaktief afval.

REDENEN GENOEG. DUS!!

STOP
BORSSELE

Op hetzelfde terrein staat ook een kolencentrale. Deze zal ook mee geblok
keerd worden. Waarom? ",&r kolencentrales zijn geen alternatief voor kern
centrales: zure regen, grootschaligheid, etc. Er zal o.a. meer geld moeten
komen voor onderzoek naar kolenvergassing.
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~·········································t* •i Steun de uitgave van deze nieuwsbrief, :
: stort een bedrag(je) op gironUBlller. :
l 4929882 tRV. A.A.P. Drenthe :
l I:ruisakkers 4 Annen :
• •* •: Met Uw bijdrage kunnen we weer verder II ;
: En als U toch bezig bent, maak een :
• kennis, vriend of familielid attent op •
: r* de nieuwsbrief van de AKB. ~

l Wat weet, dat deert! :
• •:•.........................................:.

WEKGROEP GASOPSLAG Z011I'IOEPBLS

GARANTIES
Proefboringen zijn noodzakelijk voor het
onderzoek naar de geschiktheid van de
gasopslag in de zoutkoepels. En dit is
juist het hete hangijzer; welke garantie
hebben we dat de bodemgegevens, die de
Gasunie verplicht is door te geven aan
de Rijks Geologische Dienst, niet
gebruik zullen worden voor het onderzoek
on het kader van de opslag van
radioaktief afval? En wat zijn die evt.
garanties waard, als steeds blijkt dat
ekonomische belangen bij de Hoge Heren
zwaarder wegen dan milieubelangen?

WERKGROEP
Vanuit de Werkgroep Eemsmond, de
Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten, Het Gronings
Landschap, Het Drents Landschap en de
Milieuraad Drenthe is er een werkgroep
gevormd (de zg. zoutwerkgroep) die
bovenstaande problematiek bestudeerd.
Zij hebben minister Nijpels gevraagd een
Milieu Effekt Rapportage (MER) te laten
opstellen, alvorens toestemming te
verlenen aan de Gasunie. Het antwoord
hierop is nog niet binnen, maar we
houden U op de hoogte. Daarnaast
verzamelt de werkgroep zoveel mogelijk
gegevens (in Duitsland, Engeland,
Denemarken en Frankrijk wordt al
dergelijk gasopslag toegepast).
Zij beraden zich nog op een nader in te
nemen standpunt: er is geen enkel
bezwaar tegen opslag van energie in de
bodem, maar opslag van gevaarlijk afval
mag in geen enkel geval - zijn
toezeggingen, garanties van politici nog
wel te vertrouwen, kortom?

De Nederlandse Gasunie onderzoekt de
mogelijkheden van opslag van grote
hoeveelheden (geimporteerd) gas, in de
zoutkoepels van Groningen en Drenthe.
Men wil ten tijde van extreme kou,
kunnen voorzien in de extra behoefte aan
gas en wil daarvoor kunnen beschikken
over een grote buffervoorraad brandstof.
De Gasunie streeft naar 20 holtes
(cavernes) die elk zo'n 500 kub. mtr.
gas bevatten. Het is de bedoeling dat de
eerste vijf cavernes op een diepte van
ongeveer 1500 mtr. (lengte 250 m. en
doorsnede50 m.) in 1994 worden gevuld.
Met behulp van grote hoeveelheden
oppervlaktewater (300 kub. mtr. per uur,
gedurende 2 jaar) moet het zout uit de
holtes gespoeld worden en afgevoerd naar
de waddenzee.
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ten dal de plannen van PEB hiermee
nog lang nfet rond zijn. Niet alleen Is
nog nlef vastgesleId waar de wlndmo
Jens.moetrn lComen te staan, maar bo...
vendlen Is het bedrijf nog In onderhan
deling ml!teen fabrlkanl vanwlndturbl·
nes. AI met al betekent de subsldleloe
kennlng dUl'l nog niet dat het windener
glepark van hefPEB er ook daadwerke
IIjlC koml Verder moet het PEB nog een
bètrouwbaar overzicht maken van de to
tale koslen van hel project. Zoals ge
meld waren de kosten aanvankelijk op
It7 mll~ begroot, maar het Isniet on
waaraeJiljftlljk dat dat bedrag zal oplo
pen.

LEEUWARDEN - De NV PEB kan vrijwel zeker rekenen op19.5
miljoen subsidie van het rijk voor de aanleg van een windenergiepark.
In het kader van het Integraal Plan Windenergie (IPW) krijgt liet PEB
een bijdrage van/7 miljoen; de overlge[2.5 miljoen Iseen aanvullen
de subsidie van liet mlnlsterle van volkshuisvesting. ruimtelijke orde
ning en milieu. De offlel!!le kennlsgevlng, afkomstig van de Neder
landse EnerlSie-ontwikkelingsmaatschapplj. moet overigens nog bin
nenkomen tilj het PEB.

Zo.ls bekend k~l~rl hri PEB het
plan om een windmolenpark In Fries
land aan te le~Ren. dat een maxlmum
ver mngen van 10 Megawatt 'lal hebben.

'Waar Il~l park pr~les zal kom~n,ls nog
onbekend: de aanvankelijk geko~n

1'1aaIs bij Kimswerd slultte. zoals ge
meld, ol' grool verzet van omwoneride
boeren, II~I PEB h~eft op de.. onlwik
k~lingen ingespeeld door een aang~pas

te beqr~nzing van de lokalIe bij Klms
werd Ie bepl~lten. Naasl hel al geko~n
terrein bij Klm~wèrd komt nu ook een
gebied blJlferbaljum In aanmerking. Dil
gebIed Is al eerder ter ~rake geweest
loen de Samenwerkende Eleclrldtella
Preduceaten (SEP) een windenergie
park In Friesland wilden aanleggen.

Om de flnanel@le haalbaarheid van
het plan Ie vergrot~n, had het PEB biJ
het mInisterie van economl..,he zaken
e.n subsidie aangevraall!!. MInisIer De
Korle h...,U voor lilt soort projeclen een
speciaal fonds Ingooteld.om opwekking
van windenergie te bevorderen. Nog on
langs verdubbelde de minister het totale
bu<fgetvanf 10 miljoen toIf20 miljoen.
AanvrBgers kunnen rekenen op een
premie van f 700perop te wekken Kilo
Walt

Ook minister NIjpeis heefl een specia
le ml1leupremle wmdenende ingesleId,
om het georulk van de wlnil voor de op
wekking van eleklrlelteit Ol!geschikte 
dus windrijke - plaatsen vertier te stimu
leren. De.. mllleupremia Is gekoppeld
aan de subsidie van hel ministerie Van
economische zaken en bedraagt '250
per op te wekken KUowelt-uur. Oirerl
gen.1s de Mogte ervan afhankeUjk ven
het Jaar vall aanvra'!ll: de premie daalt
el k aar met f 50 en loopt fn 1990 af.

Een woordvoerder Van PEB lIri ....

PEB l(rijgtf9,5 miljoen
L.e../O-l-'8l • •

"voor plan windenergiepark

l'l..rl'I~IIN1.rI'I 1~ll
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~sekretariaatsadres: :
:Oude Kijk in't Jatstraat 62 Groningen. Tel: 050-140140~
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ANTI AT()(Jf FESTIVAL

de Tsjernobylbus brengt:

Muziek, akrobaten, theater, clowns en
enkel sprekers.
Als opwarmertje voor de aktie-driedaagse
"Nooit mmer Tsjernobyl, Borssele dicht"
- datum 8 april
- tijd 21.00 uur.
- plaats Boterdiep 46 Groningen.
- entree f 12,50
- org. AKB Groningen.
- info, Jelle 050-126146
IEDEREEN IS WEL[(JI

----00000----

8 AprilInformatieavond aktie 3-daagse
in Borssele.
Er zal een videofilm gedraaid worden
aanvang 20.00 uur.
FNV. jongerenpand Gymnasiumstr.6 Assen.
org. Wereldwinkel assen en Basta.

---00000-----

8 April Gass~lte.

Tsjernobylbus bezoekt van 13.00 tot
15.00 uur Gasselte~

Muziek, akrobaten enz. (zie boven).
De burgemeester zal een
'~sjernobylpluim" krijgen uitgereikt
vanwege goed gedrag i.z. onder andere
zoutkoepeldumping.

-----00000----

* Het verzet tegen de proefboringen in
Groningen en Drenthe 1976 - 1979.

Skriptie van Mien Tulp, studente
sociologie Rijksuniversiteit Gron.
Milieuwinkel, Henri Polaklaan 42 A'dam
020-244989

-----00000-----

* Tsjernobylmagazine

Een speciale uitgave van het blad
'Allicht~ Alles wijst erop dat de
regering door wilgaan met de bouw van
kerncentrales. Geruststellende
informatie over Tsjernobyl wordt met de
uitgave van dit magazine weerlegd.
Aktuele informatie, o.a. over de
risico's van kernenergie navo de ramp
bij Tsjernobyl, 36 pagina's
Verkoopprijs f2,SO
Inkoopprijs bij 10 of meer exmpl. j 1,25
+ verzehdkosten.
Overmaken op giro 101100 van fonds
milieuvriendelijk energiebeleid, A'dam
ovv. Magazine, en het aantal exmpl.
tel: 020-626595

-----00000-----
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Kernenergie nog mopmars L.i:, -.- -. "
ondanks ramp in Tsjemobyl-"t9-'

WENEN (OPA) - De elektriciteitspro- ' 1J7duktie door kerncentrales in de hele we-
reld"is vorig jaar ondanks de ramp in de
centrale van Tsjernobyl.met 7,7procent
toegenomen. Dit blijkt uit een gisteren
gepubliceerd rapport van het Interna-
tiohale Bureau voor Kernenergie
(lAEA) in Wenen. Het aantal kerneen-
trales steeg vorig jaar met 21 ofwel 5,2
procent tot 394.Deze centrales zijn ver-
spreid over 26 landen.

Personeel kerncentrales drinkt
en gebruikt verdovende middelen

WASHINGTON (Reuter) - Honder
den personeelsleden van kerncentrales
In de Verenigde Staten gebruiken ver
dovende middelen of zijn aan de drank.
Volgens een groep van Kritische onder
zoeKers loopt'hierdoor de veiligheid van
het publiek ernstig gevaar, terwiil de re
geringscommissie van toezicht (NRC) er
'weinig of niets aan doet.

L.,e.
--- tIJ .. ?---~
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Acht Duitsers besmet
bij nucleair ongeluk ~c

Achtergrond van een nieuwe serie
vragen aan de minister is de opvatting
van Lankhorst, dat de voorgenomen ca
paciteitsuitbreidina van de fabriek in
Almelo niet nodi IS en bovendien haaks
staat op een vori jaar na de Tsjernobyl-

[
ramp .tot stan gekomen Kameruit-

.
spraak, waarin een herbezinni~ op de
toepassing van kernenergie w rd be

,dongen.

Kamerlid wil inzage L 4..
in orderportefeuille r:i
verrijkingsfabriek

ALMELO (GPD) - Het PPR-Tweede.
Kamerlid Lankbors~ wil van minister
De Korte Uil éCóiFmiscbe zaken een
exacte (j~e van de orderportefeuille
Ijijdé verrlJ ingsfabriek Itr8 Centri u
~fif~land in Almelo. ors ver
n~venitten~ in de huidige en

d~ te verwachten toekomstige verwer-
kmg van uramum. - -

Weer schandaal
rond opslag van
Spaans kernafval

MADRID (GPD) • Niet alleen In
Madrid mag men zich zorgen maken
over het gevaar van opslag van radio
actief afval op een steenworp afstand
van dichtbevolkte buurten, zoals de
Spaanse krant El Pais bedn deze
maand onthulde. Deze week rekte uit
dat ook de 40.000 inwoners van hel
Andalusische dorp And!IJar, 75 kilo
meter ten westen van Cordoba, aan
een enorm besmettingsrlsico hloot
staan.

Een nog niet gepubliceerd rapport van
de universiteit van Madrid 6evat een
aantal onheilspellende bevindingen na
een Uitgebreid onderzoek naar de radio-
actieve besmetting door de uraniumfa
briek, die aan de rand van het dorp staat.

Het radioactieve afval van de fabriek
werd tussen 1959en 1981,het jaar waar
in het bedrijf werd gesloten, opgeslagen
in een ondeugdelijk reservoir. Dat reser
voir beschikte niet over een dak, terwjjl
de vloer verre van waterdicht was. De
regen, die in al die jaren viel, kon daar
door ongehinderd wegstromen en het
grondwaler radioactief besmetten.

~~ f6-~_rt9;:

de CDU hebben dat voorstel ver.
worpen. De Groenen in Hessen
verzetten zich al jaren tegen de
aanwezigheid van drie kernbrand
stoffabrieken in Hanau: Nukern,
Alkem (waar ook plutonium
wordt verwerkt) en de Reaktor
Brennelement Union (ROU).

De rood-groene regering van de
deelstaat is enkele weken geleden
gevallen over eisen van de Groe
nen geen vergunningen meer aan
deze bedrijven te verstrekken' op
5 april vinden nu vervroegde ~er.
kiezingen plaats.

Door onze correspondent

BONN. 17 maart - Bij een
ongeluk met een radio-actief beo
smette container is eind februari
niet één medewerker, zoals aan
vankelijk was bekend gemaakt,
van de uraniumfabriek Nukem in
Hanau, bij Frankfurt, met een do
sis radio-actieve straling in aanra
king gekomen, maar acht mensen.
Hoe grootdeze dosis is, is onbe
kend, in elk geval hoger dan de
toegestane jaarlijkse hoeveelheid
straling. Hoewel de acht mensen
nog geen verschijnselen van stra
lingsziekte vertonen, houdt men
rekening met de mogelijkheid van
lichamelijke beschadigingen. Ze
ventig andere medewerkers van
de fabriek voor uranium-brand
stofstaven worden nog onder
zocht.

De medewerkers van het be
drijf werden besmet toen zij vol
gens voorschrift een container
openden met afgewerkte uranium
staven, afkomstig van het onder
zoekscentrum voor kernenergie in
Karlsruhe; de container bleek
echter met plutonium te zijn ver
vuild. De container is intussen
naar Karlsruhe teruggestuurd; in
het instituut gaat men na hoe. de
vermenging van uranium met plu
tonium tot stand heeft kunnen ko
men.

De Groenen in de deelstaat
Hessen hebben voorgesteld in ver
band met de affaire het presidium
van het parlement tot 'noodparle
ment' uit te roepen, dat de zaak
dan kan beoordelen. Zowel de re
gerende SPD als de oppositie van

Kanker onder Britse L, C.
kinderen voorspeld 
als gevolg kernram~~(~b

LONDEN (GPD) - Tientallen kinde
ren in Noord-Engeland en Schotland
zullen de komende dertig jaar schild
klierkanker krijgen. omdat de Britse re
gering niet doortastend genoeg optrad
na de Tsjernobyl-ramp. David Webster,
oud-adviseur bij de Britse parlements
commissie voor milieuzaken, . conclu
deerdedit gisteren in een onderzoeks
rapport. Als de regering begin mei, toen
de Tsjernobyl-wolk over het noorden
van Groot-Brtttannië trok, ouders had
gewaarschuwd kinderen geen verse
melk te geven, had een stijging in het .
aantal kankergevaUen vermederi kun
nen worden. Webster schat dat besmette
melk verantwoordelijk is voor een toe
name van kanker met 40 procent bij
Britse kinderen.

SEP wil uiterlijk '88
cl ·cl ·1· 'kb 'cl L c,w e IJ el: ·over~,

~.,.I"'·

meer kernenergie ..tJ>'
. ARNHEM (l\NP) - De Samenwer
kende Elektriciteits Produktiebedr9
ven (SEP) willen dat er uiterlijk IR
1988 duidelijkheid bestaat over uit
breidin~ van kernenergie in ons land.
Die dUidelijkheid is onontbeerlijk,
omdat de elektriciteitsproducenten
dat jaar besluiten moeten nemen over
de ingebruikneming van ongeveer
3000megaWatt nieuw stroompioduk
tievermogen om in de jaren na 1996
aan de vraag naar stroom te kunnen
blijven voldoen. Indien ook in 1988
nog niet tot de bouw van kerncentra
leskan worden besloten, dient te wor
den overwogen of het nieuwé pro
duktievermogen geheel uit kolenge
stooktecentrlûes moet bestaan, of dat
ook nieuw gas~estookt vermogen
weer in aanmerkmg komt.

Iran legt kernbrandstof
in onvoltooide centrale L..~

9
om Irak te weren '2. 1-1· 97

WENEN (AFP. UPI) • Iran heeft het
internationàa1 atoombureau in Wenen
gisteren laten weten dat het kernbrand
stof heeft gedeponeerd in zijn no~.niet
voltooide centrale van Busliehr In het
zuiden van het land om Irak af te hou
den Van een aanval. "Een militaire Dan
val op deze centrale zou een radioactieve
uitstoot tot gevolg hebben die tot ver
over de grenzen uitwerking zou heb
ben," verKlaarde de ambassadeur van
Iran In Wenen, AU Soltanieh, op een
persconferentie. De centrale van Bus
hebr, op 60 kilometer van de Perzische
Golf, is de laatste drie jaar vier keer door
de Iraakse luchtmaclit aangevallen, al
dus Soltanieh. Hij zei dat Iran over in
lichtingen beschikte dat Irak de centrale
als doelwit bleef beschouwen.



Namen en adressen van .groepen in
Drenthe en Groningen.

BORGER:

SCllOONOORD:

ASSEN (bas ta) :

ANLOO:

ROLDE:

NORG:

ZUIDWOLDE/HOOGEVEEN:

~tfEN/ZUID-BARGER:

VEENDA~l:

E~IS~10ND:

Volgens ons gevoel Z1Jn er meer Anti
Kerenergiegroepen in Drenthe.
Weet U het kontaktadres, 'geef het ons
door.

Milieuraad Drenthe

Milieufederatie Groningen,
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