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In nieuwsbrief nc, 3, nemen we het
vervolg vaD de diskussie op. t uss en Irma
Nijenbuis u1t Eext en de com.taarts van
de koningin in Drenthe, de hr . Oele.
(d e ook nieuwsbrief DO 2)

Zo zouden wij , als AIB, er goed aan
doen, om de ons resterende tijd, t ot 8aD

het regeringsbesluit over de bouw van
nieuwe kerncentrales, begi n volgend
jaar, de di skuss i e opnieuw aan t e gaan
met het CDA.
Immers. de sleutel tot het besluit, 11gt
bij het CDA 111 Het ls van het aller
grootst belang dat, zowel op provinciasl
nivo als op kamer nivo. CDA regeerders
zich gaan realiseren, wat zij de
schepping aandoen, indien zij ja zeggen
t egen nog meer rlsiko's, angst, ()
ongelukken, dood e n verder!. ••••••••
Wat ls de bedoeling van de schepping 11
Ik weet het niet, maar weet vel. dat het~
nooi t de bedoeling kan zijn, zichzelf te
ver nietigen .
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Eenmaal in de twee
maanden za l deze
nieuwsbrief worden
uitgegeven met a ls
doel :
-het elkaar op de

hoogte houden van
l andeli j ke regio
nale ac tivi t e i ten
t egen de verde~

toepassing en Qnt
wikkeling van kern
energie in ons land.

- elkaar te s teunen
in het verzet tégen
de kernenergie en
v66r een mil i eu
vrier.deli j k energie
beleid.

Opgave bi j:
Susan Cleveringa
Kruisakkers 4
Annen t el :05922- 2158.

U krijgt dan 6 keer
in het jaar de nieuws
brief thui s gestuurd .

kosten:
ee n vr i j wi l lige bij
drage gaa rne t e s t or
ten op gironummer
4929882 t.n . v.,A .A.P.
dr enthe kr uisakkers 4
t e Annen.
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Altijd wel slimme
rekenmeesters

SLUITING lERRCEII'l'RALE BE'lAALBAAR.

Onmiddelijke sluiting van de
kerncentrales Dodewaard en Borssele
levert een voordeel op van f 447
miljoen in vergelijking met de door
elektriciteitsbedrijven geplande
sluiting van Dodewaard eind 1994 en van
Borssele eind 1998. Dat blijkt uit een
studie van de stichting Ingenieursburo
Doelmatig Energiebeheer (IDE) die begin
april is gepubliceerd. De studie werd
verricht in opdracht van 8 milieuorgani
saties en de PvdA, PPR, PSP en D'66. Bij
de studie is gebruik gemaakt van een
computer-simulatiemodel van de elektri
citeitsvoorziening dat door ·de Inter
facultaire Vakgroep Energie en Milieu
kunde van de Rijksuniversiteit Groningen
werd ontwikkeld. In 1983 is er reeds een
studie gedaan naar de kosten van
sluiting van de kerncentrales door de
overheidskommisie-Beek. Die rekende uit
dat sluiting van de kerncentrales 5
miljard gulden zou kosten. Dit getal
heeft een grote rol gespeeld bij het
besluit van de regering en de Tweede
Kamer om de kerncentrales door te laten
draaien. Ook nu, als reaktie op de IDE
studie, klampt de overheid zich in de
persoon van Verberg, topambtenaar van
hetmili. van Ekonomische Zaken, vast aan
de studie van de kommisie-Beek. Wat is
echter nog de waarde va die studie? We
krijgen daar een beeld van als we de
werkelijke kosten van stroomopwekking nu
vergelijken met de verwachting van de
kommisie-Beek voor di t jaar. Dan blijkt:
de werkelijke kosten van stroom uit de
kerncentrale Borssele zijn hoger dan de
kommisie-Beek veronderstelde. Aan de
andere kant zijn de kosten van brand
stoffen die de stroomlevering uit de
kerncentrales over zouden moeten nemen
sterk gedaald: volgens de kommisie-Beek
zouden kolen nu f 270,- per ton moeten
kosten, maar de prijs is nu f 130,- per

ton. De kommisie-Beek heeft de prijs van
kernenergie dus onderschat en de prijs
van vervangende stroom overschat. Dit
betekend dat de kosten van sluiting van
kerncentrales veel minder zijn dan de
kommisie-Beek voor mogelijk hield. Op
het ogenblik kost stroom uit een
gascentrale 7,6 cent per kwh. De stroom
uit Borssele kost 9,1 en die uit
Dodewaard 13,5 cent per Kwh. Sluiting
van de kerncentrales en vervangingde
stroom uit gascentrales is derhalve
financieel aantrekkelijk. Nu zou men .
kunnen tegenwerpen; op het moment mag
het dan zo zijn als hier beschreven,
maar de prijzen van olie, gas en kolen
zullen weer stijgen. Daar is rekening
mee gehouden. In de studie van IDE
worden voor het jaar 2000 dezelfde
prijzen aangehouden als waar de regering
van uit gaat: olie, de prijsbepaler voor
gas en kolen, stijgt met 80%. Maar ook
dan is nog steeds jaar voor jaar
stroomopwekking met kernenergie duurder
dan stroomopwekking zonder kernenergie.



VEILIGHEID, wat heet ??

In 1975 is het rapport verschenen van de
Amerikaanse kommisieRasmussen over de
risiko's van kerncentrales. Dit rapport
werd de bijbel van de kernindustrie, die
het Rasmussenrapport als bewijs zag van
de veiligheid van kernenergie. Sommige
gingen zover dat ze stelden dat het
Rasmussenrapport konservatief was en
derhalve de risiko's overschatte.
In Nederland was het de kommisie
Reaktorveiligheid die in 1982 een rap
port uitbracht, waarin stond dat er bij
kernongevallen aanzienlijk minder
radioaktiviteit zou vrijkomen dan de
Rasmussengroep veronderstelde. Dit rap
port was de basis voor de stelling dat
de gevolgen van kernongevallen minder
ernstig zouden zijn. De regering maakte
hiervan gebruik bij haar verdediging in
1986 van de bouw van nieuwe kern
centrales. Overigens leert een vergelij
king van de hoeveelheid radioaktiviteit
die bij Tsjernobyl is vrijgekomen met de
hoeveelheid waar de kommisie Reaktor
veiligheid van uit ging, dat het gaat om
eenzelfde orde van grootte. Tsjernobyl
is derhalve een voorbeeld van een minder
ernstig ongeval, dat door de regering
tot mei 1986 nog een aanvaardbaar rest
risiko werd genoemd. Er was echter ook
kritiek op het Rasmussenrapport die er
op wees dat de zaken te positief werden
voorgesteld.
In de Verenigde Staten is de veiligheid
van kerncentrales uitgebreid onderzocht
door vele onderzoeksinstituten die de
overheid geadviseerd hebben. Voor dit
onderzoek werd een half miljard dollar
uitgegeven. Al die onderzoekingen zijn
gebruikt bij een rapport van de
Nucleaire Reglementeringskommisie (NRC) ,
het "reaktorrisiko referentiedokument",
dat eind februari j.l. verschenen is. In
dit rapport wordt ingestemd met veel
kritiek op het Rasmussenrapport. Zo
wordt aangegeven dat in het Rasmussen
rapport de onzekerheden die eigen zijn
aan risikoanalyses aanzienlijk onder
schat zijn.
Het NRCrapport verwerpt de stelling dat
kerncentrales veiliger zijn dan tot nu
toe werd aangenomen. Daaruit volgt
tevens dat de Nederlandse regering het
besluit voor nieuwe kerncentrales op
onjuiste feiten heeft gebaseerd.

Zout erover!

De zoutlagen onder de Drentse bodem
staan onder druk. van alle kanten worden
plannen gelanceerd om afvalstoffen waar
we geen raad mee weten weg te stoppen in
de ondergrond. Dat gaat om zeer grote
hoeveelheden, zoals blijkt uit de tabel
waarin de hoeveelheden nietverwerkbare
afvalstoffen zijn opgesomd. Dat moet
ergens worden opgeslagen. De minister
van VROM heeft daartoe opdracht gegeven
eens te onderzoeken of dat niet in zout
mijnen kan. Onlangs verscheen een rap
port over de opslag van "nietradio
aktieve afvalstoffen in een droge zout
mijn". Uit het rapport blijkt dat het
haalbaar geacht moet worden om voor
f 75, per ton nietverwerkbare afvalstof
fen in zoutkoepels onder de grond te
stoppen. Dit is een zeer verontrustende
ontwikkeling. Het gaat nl. vooral om
anorganische chemische afvalstoffen die
hun giftige eigenschappen niet
verliezen. Het opbergsysteem moet daarom
een eeuwigdurende isolatie van de eko
sfeer garanderen. Het rapport geeft
echter toe dat het onmogelijk is voor
spellingen te doen over zeer lange
perioden. Bovendien kun je je afvragen
wat precies nietverwerkbaar afval is.
Duidelijk is in ieder geval dat wanneer
we ons op deze wijze ontdoen van dit
"afval" elke prikkel om te zoeken naar
verwerkingsmethoden en alternatieven
ontbreekt. Wij hebben tegen deze ontwik
keling dan ook grote bezwaren.



Een overzicht.

Tabel:
De afvalstoffen waar we geen raad mee
weten.

Zoutkoepels worden genoemd voor opslag
van aardgas, atoomafval en chemisch
afval. Het lijkt er op of er gepokerd
zal worden om de vraag wie wat met de
zoetkoepels mag doen. Wie zet op welke
zoetkoepel in het Noorden in ?

HET ZOU1'[OEPEL POKERSPEL

Milieuraad kriigt
subsidie voor
voorlichting opslag
in zoutkoepels

ASSEN - De Milieuraad
Drenthe krijgt 2852 gulden
subsidie van de provincie voor
het beleggen van een aantal
voorlichtingsbijeenkomsten
over opslag van radio-actief af·
val in de Drentse zoutkoepels.
Het ministerie van Ruimtelij
ke Ordening en Milieuzaken is
ook van plan om een aantal
van dergelijke avonden te or
ganiseren. Maar de Milieu
raad vreest dat die voorlich
tingsbijeenkomsten bedoeld
zijn om de weg 'vrij' te maken
voor opslag. De voorlichting
van de Milieuraad is eropge
richt deze weg 'gesloten' te
houden. Naast het beleggen
van een aantal voorlichtings
bijeenkomsten, brengt de Mi
Iieuraad ook. een folder uit
over deze materie.

377.000
660.000

1.400.000
250.000

2.025.000

4.712.000

ton/jaar

..................~

Afvalstoffen

Totaal

Chem.afval
Verbrandingsresten
Afvalstoffen bodemsanering
Baggerspecie
Lozingen (fosforzuur, gips,)

Herman Damveld

Een kruisje achter de naam betekend dat
de zoetkoepel genoemd wordt. We zien dat
de zoutkoepels bij Onstwedde en Gasselte
voor alle drie zaken genoemd worden. Dat
betekend een hoge inzet voor deze
koepel. Het valt op dat Schoonlo niet
genoemd wordt voor aardgas en Anloo noch
voor aardgas, noch voor chem. afval. Ook
zien we in het meest recente lijstje,
nl. dat van chem. afval, nieuwe zout
koepels opdoemen, nl. Winschoten, Klein
Ulsda en Bourtange. Zou dit er mee te
maken hebben dat de regering verwacht
met een nieuwe lijst zoutkoepels de
plannen wel door te kunnen zetten ? Of
is het zo dat door met nieuwe zoutkoepis
te komen het zoutkoepelpokerspel alleen
maar interessanter wordt ?

Atoomafv.AardgasChem.afv.

Onstwedde
Gasselte
Pieterburen
Schoonlo
Anloo
Zuidwending
Winschoten
Klein Ulsda
Bourtange

X
X
X
X
X

x
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Uitstel inspraak
atoomafval geëist

GRONINGEN - De Milieu
federatie Groningen, de Mi·
lieuraad Drenthe en de Noor
delijke Atoom Alarmgroepen
willen dat de inspraakproce
dure over opslag van kernaf
val in zoutlagen een maand
wordt uitgesteld. Het is de
bedoeling de procedure op 15
augustus te starten. Het
Noorden heeft dan echter nog
drie weken zomervakantie
voor de boeg. De drie groepè
ringen vrezen dat veel men
sen en instanties daardoor
niet in de gelegenheid wor
den gesteld aan de inspraak
mee te doen.

In een brief aan minister
Nijpels van VROM wordt
voorgesteld de procedure te
starten op 15 september. De
inspraak gaat vier tot zes we
ken duren. "Als Nijpels zijn
zin krijgt, valt het grootste
gedeelte van de inspraakpro
cedure in de vakantieperio
de. Veel mensen zijn dan el
ders. Dat mag natuurlijk
nooit de bedoeling van
inspraak zijn," aldus een
woordvoerder van de Milieu·
federatie Groningen.
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Aan de Commissaris der Koningin
van de Provincie Prenthe
Provinciehuis, Westerbrlnk I

ASSEN

Geachte heer Oele,

Veel dank voor uw zo spoedige an. twoord op mijn brief van 12 deze~

Ik reagéer nog even op wat u zegt.

Ad eerste alinea: Dat ik de ethiek achter de economie in de aan
dacht van beleidRmakers aanbeveel, is niet zozeer een hartekreet,
denk ik, want ethiek is gewoon een wetenschap, een "leer" vsn goed
en kwaad. Er zijn universitaire leerstoelen voor die wetenschap.
Belangrijk lijkt me dat er gelukkig op 't ogenblik wat meer belang
stelling ko~t voor interdisciplinaire wetenschapsbeoefening •

Zo '400nde. Uc Ol' J mOMt j.l. t!.M lez.ln.g lij von Plt.ot. Unll.e.ltge.n,
in. hel. kade.Jt. valt de Vlt.t!.deM.ag ,JOlt de. {jlt.onin.g-5e. lln.i.1JM-5.lle.i.l•
7.ijden-5 het rlOoa.lf.opvolgend.e {.O/f.tl1l2 1.JtVt.t! gel'le it 'JOOIf. e.e.n in.iP..Il
CÜ.6c-irI..i.nni.Jte. anal.!J~e. van de huldi.ge e.conomÜC'M -6.ltu.alie, ook
'rJat 1...etJte.t1:. th. oMlog-5e.conomu..
ZOndsll d./.epgaanrle. analy!>e. van. e.en .6iJ..IlaUe zal het moe.l.lijk
zijlt om onllrJi.kkel.ln.gen naait. een "1l.tde.Jte" .6i.luo.t.i.e. te. IJblltP.n.
En d..at heet!. aliM met "lIele.i.rl" te. maken., _eli!>?
f.e.nln.lelldüciplina.lM. onat.y/.Jt!. en daanna e.M inlMdi..!Jci.plin.o..i.I!e.
aanpak van. IrJP..Ite.lt1pIt.OA.bJfll'Jt (ltrao.ll DII.P.nt!>e plt.oA.~me.n un on.d.l!.IIlle.el
van IJOI/J/1.tm.) ZOIl m. i. ook 'X1n de p!>ycholog.uche
en van. de e.th.l/.Jche. dJ..6c.i.plin.t!. gdlWUc moete.n maken.
JA. zul UOIUtJl!Jt!> al enlr.t!.le. ecoltome.n eea in.teml i~clplina.i.l!t!. o/
ult'" iJt.teglf.ale. vuu onw.ilckell?n. (iJ'ènIc aalt ScJwmacnu.• Ook
pl/.ot (jol.ld.7.l«laNf /woLt e:!.h.i.Q.k tbvte.n. Z'1t edandourd..• En aLf. fM.of.
7in.(t!.Itge.n llJJ.d.lg IJ(M.klaaJt.l oMlog "geOll.gani.-6ef!.lt.d.e. m.i..Mlaod"
te vl.n.den., !>pJteekt hi.j daaJt.me.f? ook een. waalld.eoollJie.el u it• • • )

Ik zou het v.elfs om wUIen draaien, en ,.,Ulen beweren dat veel van
on~e problemen voortkomen uit een te ver doorgeschoten specialisatie
per discipline en (dus) een groot gebrek aan een integrale visie.

Ad alinea 2 : Als u eens wat meer tijd heeft zou u wat mij betreft
de verleiding niet behoeven te weerstaan om uv fundamentele beschouw
ingen over de welvarende mens en de natuur kenbaar te maken.

Ad alinea 3 : Inderdaad, met goede bedoelingen en (naar u zegt) de
medewerking van verbruikers zal het niet mogelijk zijn om de gasafname
pieken zb af te toppen dat het probleem daarmee is opgelost.
l'MrOr.l Juist heeft het zin om BELEID te ontwikkelen en om IlIVESTE
RINGElf te doen om dat probleem w~l op te lossen.

Het is van David Free.sn (en dat lfjkt me geen kleine Jongen,
en ook niet iemand met een "emotionele benadering" ••• ) zo
interessánt dat hij de fantasie heeft om "asn de andere kant"
n.l. in het min der a f n e men te gaan in-
vesteren.
Het is een beetje L' IMAGINATION AU POUVOIR I
VriJ vertaald zou je kunnen zeggen daar is nou eens iemand
met een b red ere k ijk op z'n bedrijf.

Het moet allemaal wat in a nutshell, want zowel uw tijd
als de mijne is beperkt.
t-Iaar toch hoop ik dat u, als "eerste man" van Drenthe I, eens binnen
stapt in die wereld waar een integrale visie heerst. waar dus
economische beslissingen niet genomen kunnen worden zonder ook met
de ethiek rekening te houden.

Een vriendelijke groet,



* Provincie Drenthe
de commissaris derKoningin

ASSEN: 12 maart 1987

Nummer: l21/HP

Afdeling:

Uwbrief van: 2 maart 1987

Onderwerp: Opslag chemisch afval

Mevrouw I. Nijenhuis-Spruit,
Hoofdstraat 21,
9463 PB EEXI

Geachte mevrouw Nijenhuis,

Uw brief, die tevens het karakter heeft van een
milieu-vriendelijk en tegelijk bezorgde harte
kreet heb ik uiteraard gelezen.

Ik zal de verleiding weerstaan om mijnerzijds
te reageren met niet minder fundamentele beschou
wingen over de welvarende mens en de natuur.

Wel is het goed er op te wijzen, dat gasafname
pieken met alle medewerking van verbruikers op
hele koude winterdagen niet zodanig kunnen wor
den afgetopt,dat daarmee piekopslag overbodig
wordt.

Met vriendelijke groeten,

dr. ir. A.P. Oele

Provinciehuis
Westerbrink I

Correspondentie·adres
Postbus 122

9400 AC Assen
Tel. 05920·55544

Telex 53944 pbdr nl
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BET STII.J..EGGEN VAR mRNCENTRALFS
EN DE KOSTEN VAN ON'.l1fANTEl..EN

Volgens een Europeese studie zullen tot
1990 in Europa 16 grotere kerncentrales
stilgelegd moeten worden omdat zij de
max. levensduur hebben bereikt, in 2000
zullen daar nog eens 15 bijgekomen zijn.
Maar hoe kunnen deze centrales onschade
lijk gemaakt worden? Door hen te ontman
telen of door hen" in de motteballen te
leggen tI. In Beieren is men bezig er
varing op te doen met een kleine
centrale, die slecht 18 dagen stroom
heeft geleverd, dat was in 1974. Bij
wijze van experiment wil men nu de
centrale tot op de grond toe afbreken,
daar heeft men 100 mIJ mark voor uitge
trokken, in 7 jaar moet dat karwij
geklaard zijn. Er zijn nog enkele mitsen
en maren, men weet nog niet waar men de
radioaktieve onderdelen definitief moet
opbergen Gorleben is nog niet klaar en
met het feit, dat tijdens het slopen
radioaktiviteit in de atmosfeer terecht
komt. Anno 1987, 13 jaar na het stilleg
gen heeft men nog geen besluit durven
nemen.

V.S. Het enige experiment waar men mee
is begonnen, is Pennsylvania, een 72 HW
kerncentrale heeft 25 jaar stroom
geleverd. In 1983 is men begonnen met
het verwijderen van de restanten van de
nukleaire brandstof. Het reaktorvat zal
in z'n geheel verwijderd worden, eerst
nog vol gestort worden met beton om de
straling tegen te houden, daarna op
transport gesteld worden (7701 ton) per
schip om 12.480 km. verder in Hanford in
de staat Washington voorlopig opgeslagen
te worden. Dit experiment biedt werkge
legenheid aan ca. 275 mensen tijdens het
hoogtepunt van de ontmanteling, kosten
98,3 mIJ dollar (bouwkosten waren 121,4
mIJ dollar), in 1990 verwacht men klaar
te zijn. De Nuclear Energy Agency meldt
dat van de 20 reeds stilgelegde kern
centrales in de V.S., Frankrijk, BRD,
Italie en Japan, eenderde wacht op een
ontmanteling na 30 jaar, eenderde na 100
jaar en voor zeven centrale heeft men
gekozen voor direkte ontmanteling. In
alle betrokken landen verkeert de ont
mantelingstechniek nog in een
experimenteel stadium, ook Nederland

heeft nog geen vastgesteld plan, de
centrale te Borssele zal tot 1998 in
gebruik blijven, de methode voor
ontmanteling die toegepast zal worden is
nog een duistere zaak.

KOSTEN

De kosten voor onmiddelijke ontmanteling
varieren in de EOSO landen van 250 tot
400 mIJ gulden; wanneer besloten wordt
tot een wachtperiode zullen de kosten
steeds meer stijgen. De nieuwe voorzit
ter van de PvdA heeft aangekondigd, dat
Nederland zich zo spoedig mogelijk een
plaats dient te veroveren in de ontman
telingstechnologie, vooral met het oog
op nieuwe werkgelegenheid. Dan hebben we
onmiddelijk met investeringskosten te
maken. Gaat de SEP misschien hiervoor
een nieuwe bedrijfstak opzetten ? Welke
instituten gaan zich met deze experimen
ten bezighouden ? Wie gaat mensen
hiervoor opleiden ? Wie betaald de
kosten die hiermede gemoeid zijn ? Het
lijkt mij dringend noodzakelijk dat dit
debat in de Tweede Kamer gevoerd gaat
worden. Tot slot resten er nog twee
problemen: de hoeveelheid radioaktief
materiaal dat verwerkt moet worden van
een niet meer in gebruik zijnde
centrale, annex daar aan de definitieve
opberging en de daaraan verbonden
kosten. De toekomst wordt steeds
onzekerder. Hoelang zal de westerse
maatschappij deze vorm van energiepro
duktie nog toelaatbaar achten? Vandaar
dat ik vooral wil bepleiten, dat wij als
maatschappelijke beweging steeds in al
onze aktiviteiten duidelijk dealterna
tieven naar voren halen. Kunnen wij hier
in het Noorden, b,v, aan de "Eemsha'len
niet een voorbeeldprojekt van de grond
tillen zoals "Energie Anders" in Hoek
van Holland, beter nog
''Energie zoals het moet"?

Christien Faber

tekst overgenomen uit;
Het Vrije Volk 9 april'87
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STAKD VAR ZAlEN ROND URERCO ALMELO

Een week na het ongeval in Tsjernobyl
had URENCO het lef om bij het ministerie
van VROM een vergunning aan te vragen in
het kader van de WABM (wet algemene
bepalingen milieuhygiene) voor een uit
breiding van 1000 naar 3500 ton
scheidingsarbeid. Datum aanvraag 2 mei
1986.
In het kader van de wet werd er een
hoorzitting georganiseerd in het
gemeentehuis van Almelo. 'sMiddags ver
liep alles zoals het min. zich dat waar
schijnlijk voorgesteld had. Doch
's avonds werd de zitting effektief
verstoord door basisgroepen tegen kern
energie. Doordat de zitting 's middags
voor ons en andere aktie en milieu
groepen zeer onbevredigend was hebben
wij hier van harte aan mee gedaan.
Omdat de uitbreiding van URENCO
landelijk weinig belangstelling genoot
heeft het platform STOP oe diverse
brieven en persberichten doen uitgaan.
Vele werden gewezen op het feit om
bezwaar aan te tekenen, dit resulteerde
in 320 bezwaarschriften.
Ook zijn er vanuit Almelo diverse
pogingen ondernomen om het in de Tweede
Kamer aan de orde te krijgen o.a. via
de PSP, PPR, en via H. Damveld en
K. Zijlstra. Alleen Peter Lankhorst
heeft er vragen over gesteld.K
Rond de kerstdagen ontvingen alle be.
zwaarden de ontwerpbeschikking van het
min. van VROM, sommige werden niet
ontvankelijk verklaard o.a, alle
politieke partijen die bezwaar hadden
ingediend. Voor de rest werden alle
bezwaren op zeer onredelijke en summiere
wijze weerlegd. Tegen de ontwerpbeschik
king is ui teraard weer bezwaar aange
tekend, door ca. 86 personen en
organisaties.
Op 4 maart j.l. heeft het platform
STOP oe samen met Milieu Defensie en
Peter Lankhorst van de PPR een pers
conferentie belegd, landelijke kranten
hebben er niets meegedaan alleen de
regionale kranten en radio Oost. Op 5
maartj.l dus een dag na de persconfe.
rentie ontvingen de mensen die een
bezwaar hadden ingediend van het min.
een kennisgeving van termijn overschrij
ding. Dit wil zeggen dat het ministerie

de termijn van zeven maanden heeft over
schreden, maar dit hadden ze al een
maand na de aanvraag bekend moeten maken
o.a, via de staatscourant.
URENCO kan hiertegen beroep instellen
dit zullen ze waarschijnlijk niet doen
want dat kan jaren slepen. De procedure
loopt in feite gewoon door. Wij ver
wachten dan ook dat eind april begin mei
de vergunning wordt afgegeven. De
mogelijkheid die er dan nog is, is een
beroepsprocedure bij de kroon. In het
beroepsschrift zullen we zeker de
termijn overschrijding opvoeren als
zijnde een grove procedurele fout.
BELANGRIJK is dat URENCO landelijk
(politiek) meer bekendheid krijgt het is
toch te gek dat er een jaar of zeven
terug bijna een kabinet op viel en dat
er nu geen haan naar kraait.

Hans Buitenweg
namens platform STOP UC
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Dode bii ongeluk
inzoutkoepel
Van onze redacteur
wetenschappen Kees Wiese

GRONINGEN - Naar eerst nu
bekend wordt. zijn op 12 mei bij de
bouw van schachten voor de op·
bergmijn in een zoutkoepel voor
radioactief afval in het Westduif..
se Gorleben een dode en twee ge
wonden gevallen. De mannen wa
ren de inmiddels 230 meter diepe
schacht ingestuurd om stalen rin
gen aan te brengen, omdat de
druk veel groter was dan werd
verwacht. Een van deze ringen
bezweeken viel op hen neer.

In Gorleben wordt de grond tot
grote diepte bevroren om de bouw
van de schachten mogelijk te ma
ken. Eerder dan was berekend
stuitte men opeen kleilaag, waar
in een grotere druk optrad dan beo
rekend. De Fysikalisch Technl
sche Bundesanstalt heeft nu de
laatste veertien meter van de
schacht met beton laten volstor·
ten. Er zal minstens zes maanden
worden afgewacht hoe de druk
zich op die diepte in de schacht
ontwikkeld.



ZOlITIOEPELS ZIJN OVERAL H.D.

Op 12 juni j.l. is een tussenrapport
verschenen van de kommisie Opberging te
land (OPLA). Dit is een advieskommisie
van de regering. In dit rapport wordt
een overzicht gegeven van de stand van
zaken van de 20 onderzoekingen die de
kommisie voor 31 milj. laat verrichten.
Midden 1988 zal het eindrapport
verschijnen. met daarin een voorstel tot
proefboringen. De kommisie vindt het
woord proefboringen waarschijnlijk te
beladen en spreekt daarom van
"verkenningen". In het tussenrapport is
een overzicht opgenomen van zoutkoepels.
-lagen en kussens die in aanmerking
komen voor opslag van atoomafval. In de
provincie Groningen liggen er 12 en in
Drenthe 10 zoutkoepels. Onder een groot
deel van friesland liggen zoutlagen die
in aanmerking komen.
Het voorstel voor de proefboringen van
1988 zal inhouden dat er op een paar
plekken geboord zal worden. Er moet een
keuze gemaakt worden. Hoe gaat dat? Er

worden nu veiligheidsstudies verricht.
waarbij wordt berekend tot welke
stralingsdodis (de opslag) voor de
mensen in de toekomst zou kunnen leiden.
Het doel van de opslag is:Ret afval
dient van de mens en zijn omgeri.ng te
worden geisoleerd zolang dit bij
versprijding nog onaanvaardbare risiko's
oplevert. Dit staat op pagina 35 van het
rapport. De vraag is: wat is
onaanvaardbaar. Om dat te toetsen zijn
kriteria nog (pag. 36). Over deze
kriteria komt inspraak. Het min. van
Milieubeheer heeft laten weten dat die
inspraak NIET HALF AUGUSTUS. maar HALF
SEPTEMBER zal starten. Uit het
tussenrapport kunnen we afleiden dat de
inspraak zal gaan over de vraag welke
stralingsdodis wij voor mensen in de
toekomst aanvaardbaar zouden vinden. Aan
de hand van de stralingsdosis kunnen we
afleiden hoeveel doden door kanker die
straling op zal leveren. De inspraak
gaat dus over de vraag hoeveel doden
er extra mogen vallen. Maar wij zijn
geen moordenaars.
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** SEPTEMBER, start rKVOS cursussen
KURSUS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING/

MAATSCHAPPIJANALYSE

Een kursus voor mensen die het leven van
de armen in de Derde Wereld ter harte
gaat. Voor mensen die inzicht willen
krijgen in de samenhang tussen onze
samenleving en de problemen in de Derde
Werèld. Voor mensen die zoeken naar
mogelijkheden om mee te werken aan een
rechtvaardiger wereld.
Aan de orde komen o.a. de geschiedenis
van de onderontwikkeling, arbeid hier en
in de Derde Wereld, de rol van de media,
het wereldvoedselvraagstuk, de relatie
tussen bewapening en onderontwikkeling,
de rol van multinationale ondernemingen,
het effekt van onze ontwikkelingshulp,
de betekenis van voedselhulp.
Een typerend kenmerk van de kursus is
dat allerlij ontwikkelingen steeds zul
len worden bekeken vanuit de belangen
van de kleingehouden mens, hier en in de
Derde Wereld.
Er wordt gebruik gemaakt van lezingen,
diaseries, film, spel en allerlij
informatiemateriaal.

De kurus kan worden gegeven in de volgen
de plaatsen:
Appingedam, Assen, Bedum, Beilen, Emmen,
Groningen, Kampen, Roden, Stadskanaal,
Veendam, Winschoten, Zwolle.
(bij voldoende deelname kan de kursus
ook in andere plaatsen worden gegeven)
De kursus start van half september en
omvat 17 avonden (eens per 14 dagen op
een vaste avond).

voor meer informatie of kursusfolder
kunt U terecht bij de stichting
IKVOS/Brandnetel, B. Engelkenslaan 53,
9671 LL Winschoten, tel: 0597024226.

000000000000000000

** In September zal ook het strategie
congres van de AKB worden gehouden
(plaats, datum en tijd worden nog nader
bekend gemaakt)

WAT KUNNEN WE DOEN OM DE BOUW VAH NIEUWE
CEN'l'RALES TE WEREN ?

00000000000000000000

** 7 September volgende koepeloverleg,
20.00 uur Milieuraad Drenthe,
Hertenkamp 7 Assen.

00000000000000000000

** 29 September voorlichtingsavond zout~

dumping.
20.00 tot 22.00 uur GASSELTE.
Films * Sprekers * Diskussie * Stands
Org; Alie Edelenbosch 0599015502.

00000000000000000000
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~.•••..........•.•.....•.•................:· - .~ Steun de uitgave van deze nieuwsbrief, :
: stort een bedrag(je) op gironmmner :
: 4929882 tnv. A.A.P.- Drenthe t
: (ruisakkers 4 Annen :
• •• •• Met Uw bijdrage kunnen we weer verder!! •i En als U toch bezig bent, maak een !
J kennis, vriend of familielid attent op •
: de nieuwsbrief van de AKB. i
: Wat weet, dat deert! :
• •: ;;.
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De lessen van Tsjernobyl
Welrnochal' rn ~.mrnlr\ing. TIJd-
sch.m .oor prollr.r.,I h.p.
"emhlJnt lIJ m.nl ptr J.ar. I'rlJ~ per
nummer:, 111,-. ""onnement: f 55,·
pcr jaar, .daellr-adru: Oudtllr.eht
Ril. 3IJII Al' tltre.ht. Numm.r 4/IJ
(aprlIl: '[fn Janr na ....J.rno"yl. I)e 1'0
lillek., .knt"lIl.che en Jurlcllsc:hr le.,rn
.an ••n k.rnramp',

7.owelvoor- al. lel.ll:nstanders van
kernenerf!ie, aldus hel redactleneel
"I\n het njernobyl·lhemanummer van
Jl"tlt1l.'ch"p en 50",tnl"·;1I8. kregen
door het onr,eluk in de Ru•• isebe een
1..le f!elijk. De legen.tanders, omdat
het onmogelijke toch gebeurde. De
,·",,,.Iande rs, omdat het aanlal directe
doden in tegenslelling tol de duizen·
den of liendui,enden uit de berekcnin
gen. maar enkele U.nlallen bedroeg.
Hoc mcn nok tegen kernenergie aan
kijkt. dat de energieprnduelie in de
tnckom"'l in toenemende mate nucleair
ral t.ijn Slaat nagenoeg vast, In hel
eerste jaar na 1sjernobyl zijn er in 10
laai 21 nieuwe kerncentrales gereedge
komen. Per maand komen er dus bijna
twee nieuwe kerncentrales bij. Het
aandeel van kernenergie in de mondia
Ic eleklricileilSprnduetie bedraagt op
dit moment zo'n IS procent.
lI'e'e".'c!Jap en 50mmlev;1IB kijkl te
rUf! op de Tsjernobyl.ramp en zijn ge
volgen. Jon van Benrum van de KU
Nijmc!!engcen een gedegen overzicht
van hel verloop van hel ongeluk, geba·
secrd op I,c1nmeiele Sovjelrapporl
dal voril jaar aUluslus werd vrijIele·
ven.
Willcm de Ruiler, onder meer auteur
van het \1oek J)r alle/ta;r.. rrfeni."
schelst de gevollen van de ramp voor
de volksgezondheid. zowel in als bui
len de Sovjet-Unie. Dal het nanlal di
reele sl.ehlorrers (31) zo gering bleef
lag volgens hem aan een aanlalleluk·
kige omslandighcden. zoals hel nacht
lelijke tijdslip van de ramp en de
hoogle van de radioactieve pluim.

Wetenschapsjournalist éasper Sehuu
rIng bespreekt de 'orneiele reacties
op Tsjernobyl in Nederland en andere
We'I.Europese landen, waarbij ook
hel kriUseheOSART-rapporl over de
kerncenlrale Borssele Ier sprake komt.
Sible Schëne van de Vereniging Ml
Iieuderensie schrijft over de strategie
die de anli·kernenergiebewegins baars
inziens hel besl tan volgen na Tsjerno
byl. Oe anti.kernenergiebeweging van
de jaren tachtig, zo beloogl hij, streeft
allang niel meer naar alternalieven
voor, manr naar naar allernalieven b;n
0"" de industriële samenlevinl. Wal
die alternatieven r,reeies inhouden
wordl niet erg du delijk (de bewering
dal 'zo'n vijr procenl extra energlebe
sparinlover de hele linie voldoende is
001 kernenergie overbodif Ie maken'
klinkl vrij ooleloofwaardlg).

De Groningse jurist Gerrll van Maan
en houdl een pleidooi voor een verbe
lerinl van de rechlsposilierelelinl
voor slaehlofrers van ongevallen met
kerneenlrales. De aansprakelijkheid
van ellploilanten van kerncentrales is
miniem, en alle schade· of 7jektekos
lenverzekeringen in Nederland beval.
len uilsluitingsclausuJes voor letsel of
schades voorlvloeiend uit een nucleair
ongeval.

Drie medewerkers van de vakgroep
Naluurkunde·didaktiek aan de RU
Ulreehl analyseren tenslotte het veelal
volslrekl verkeerde gebruik van de
termen 'radioaeliviteil' en 'slraling',
niet alleen door journalisten en hel pu
bliek. maar ook door de.kundigen en
de overheid. De nonsenslcale samen
Irekking 'rndioacUeveslraling' is nog
maar een van de onschuldigsle voor
beelden die men in de berichlgeving
over TsJernobyl kon tegenkomen.
Hel Tsjernobylnummer gaat vergezeld
vaneen wereldkáart waarop alle kern
eenIraies per I januari 1981 slaan aan.
gegeven. Op de achterkant slaan de
Iypen en de vermOllens vermeld. r.E.

1-..(J, Eerste horecabedrijfin ons land

-? .Wegrestaurant
IJ-'3- Zurich krijgt
;'ê1 PEB-windmolen

ZURICtl • Maand"c. wordt In op
dracht van de NV PEB een 24 mder
hoge windmolen met meetn"t.t gr
1l1aabt bIJ '''eg~tan",nt Zurleh bit··
de AfslultdlJlt. net wecrestauran I
van de ExploItatie van PIelste. r}!lul·
sen laDlfs Autosnelwr.gen (ErA)
worelt hiermee het eersle horecabe
drijf In Nederland met een windmo
len. Staat."'lCcretarls Albert Jan Even
huls vau economIsche zaken heeft
daarom loegezerd de molr.n In april
offleleel In gebrUIk te zullen stellen.
aldus dlrceteur loseph Verasdonek
van de ErA. De molen wordt C'"
plaalrt In hel kader van provlnelaal
onderzoek naar kleInschalige toep"s
slng van windenergie. De molen
wordt door de provinCie Frlesland be
taald.

Hel onderroek van de provincie. In sa
m.nwerking met het Provinciaal Elec·
trieileltshrdrijf, is al In '84 gestart, In de
eerste plaats werden vier al bestaande
en zelraangeschafle mnlens bIJ"artieu.
lieren onderzocht op rentabUI elt. Nu
volgen vier nieuwe molens, die speciaal
voor het onderzoek zijn gebouwd. De
windmolen bij Wegrestaurant Zurkh Is
de derde die In hel bder van het onder
zoek wordt geplaalst. In augustuo vorig
jaar krellen twee veehouders. In RInsu·
mageest en Tturn, er een op hun erf. De
vierde en laatste molen met meetmast
komt binnenkort bij kuikenmesterij
Sleenstra In Oosterblerum te staan.

net Is de bedoellnl! dat de vIer pnrtl·
culiere Il.brulkers zichzelf kunnen be
druipen met de molen. De molen wordt
aangesloten op het net van de PEB en
voor Iedere KIlowalt opgewekle .nergi.
krijgen te een vergoeding van twee cent,
De molen biJ ,Ie Afslulldijk I. de eerste
die v.dt onder de regeling Van hel Inle·
graal Plan Windenergie van het rijk, dal
voorziet In ~en subsidie van/700 per kl·
lowalt vermogen. De windmolen bij hel
restaurant heeft een vermogen vltn vIjf
tig kilowatt en kost ongeveer f 130.000•
net onderzoek van de provincie en het
PEB duurt OIllleveer tot mldd.n '88.

**INFORHATIE OVER STRALING EN
RADIOAUIEF AFVAL
Postbus SI folder gratis af te halen bij
postkantoor en bibliotheek.

00000000000000000000

** Uitgebreid informatiepakket te
bestellen tegen betaling bij het min van
VROM
Hierin geven o.a. uit een lopende
organisaties, los van de overheid, hun
opinie over het onderwerp. Verder bevat
het pakket uitleg over het rijksbeleid
en feitelijke basisinformatie over
straling en radioaktief afval.

00000000000000000000

WindlnolellprojectJ4·
. tq-~ -81

voor waterzuivering
LEEUWARDEN • Gedeputeerde

Staten nn Frlesland zijn 'Van plan
een kleine zes toDuit te trekken voor
de Irouw van een windturhlne op de
rloolwatenulverlngslnsbllatle In
lIarllngen. De molen Is bedoeld als·
een demonSlraUeproJed en zal elek
trleltelt opleveren voor het beluchten
van water.

De windlurblne wordl hydraulisch
gekoppeld aan een luehleompressor. De
samengedrukte lucht wordIm een bas
sin gevoerd voor de blolngische zuive
ring van Industrieel en huishoudelijk af.
valwaler. Het evenluele tekort aan
wlnd.nergle zal word.n opgevangen
door ••n aan de compressor gekoppelde
elektromotor. Eventuele overlnllil{e
energie gaat terug naar het eiektricl
leltsnel.

GS verwaehlen, dal de windturbine
compressor jaarliJks 169.000 kWh zal beo
sparen. wal neerl<oml np 20 procent van
de encrgie die nodip is voor hel hrluch·
Iingsproces In de f1oolwalerzuiverings.
Inslallali •. Omdat h.1 001 e.n demon,
sIratleproject gnat, Is voorzien In een
meet· en onderzockPrframma. De kus·
lén hiervan bedraRen 60.000. In tolaal
I. al/4oo.0oo.aan E • en ISP-subsldle
loegezegd. Er loopt nog een sanvraag
van (52.000 In hel kader vsn hel Inle.
graa Programma Windenergie.



'Geen drinkwater na
ongeluk kerncentrale'

,IAEA hield veel incidenten
filet kerncentrales geheim'

relatiel' weinig en relatief sterk
zijn bcl... I, conform gegevens die.
naar hij zei, door overheidsinstel
lingen zijn verzameld.

In de laalsle ardelin~ (rtlatief
slerk bel... t) v.11 bi)"oorbeeld
paardevlees uit Polen, dal 400 lol
500 becquerel van het radioactie
ve cesium 134 en 131 per kilo be·
val. Op die Iijsl sla.n ook wild·
soorlen al~ moenon, wild z"'iin en
hert (100 tol 600 becquerel). Ne·
derland« beukenootj.~ (100 lot
2001. hazeInalen (SO lol 1201.
kruiden (20 lol ISO). Nederland'e
melkpoeder (JO lol 600). Pools,
goulash (400) en puree van zacht
fruit (5 lol 150).

In Nederland IIgl de gren~ van
hel aanlal loe~cslane becquerel!
up 600. Natuur en milieu vindt
meer dan 60 becquerel al te vecl.

vereni~ing 19 becquerel niel als
een veilige norm beschouwl maar
uitslullend aIJ middel om de ern
stigste vormen van triliumveronl·
reini(\ing te kunnen aanr.akken.

Mtlieudefensie schrijft dal de
door haar bcpleite norm directe
gevolsen heeft voor de kwalileit
van het Maaswater. Hel jaar,e.
middelde van tritium in die rivier
schommelt rond de 20 bq per U·
ter, maar de eoneentratie neeml
in de zomermlUlndcn toe tot 30 l
40 bq. De groolste triliumlozing
komt VM de "onbeduidende.
maar vieze" kerneenlrole In hel
Noordfranse Chooz. De vereni
ging vindt dat deze centrale en
middellijk moel word.n gesloten,
Die opvatlins wordt gedeeld door
dr. Omjaar en drs. O. Oskom van
bet walerwlnbedrijf Brabantse
Biesboseh.

De regering ziel volgens Ml
Iieudefensie in de voorldurende
lozingen van Iritlum geen argu
ment om af te zien VM de bouw
VM nieuwe kerncentrales, Zij ba
seert haar standpunt op een sludie
Van het minislerie van milleube
heer over reguliere lozingen. Aan
die studie liggen echter een en
derschauing van de gevolgen Van
tritium en een Ie l"Ile ramins van
de omvang von de reguliere 107.in·
gen ten llrondslag. aldus Milieu.
defensie.

Een woordvoerder van het mI.
nisterle van Vrom kon rond h.t
midd"lluur nog geen reactie ,e
ven op het rapport. omdat de m
houd daarvan niet bekend was.
Wel wees hij op de verschillende
sludies die aan de gang zijn in hel
kader van de herbezinning op
kernenergie, Waarvan enkele waar·
sehijnlijk nOl voor de :romer wor·
den afgerond.

Door Hn nnzer red.ctearen

UTRECHT, 8 april - In Ne
derland zal nog zeker tien jaar
sprake zijn van een duidelijk ver·
hoogde hoeveelheid radioaclivileit
in de voeding_ Die voorspelling
deed gisleren dr. L. Reijnders Van
Naluur en Milieu.

Deze maand (26 april) is hel
een jaar geleden dal de kerncen
Ira!e in het Russische T'jernob)'1
onlplolte. Reijnders maakte on
langs in het blad Naluur en mi
lieu de balans OP' "Ook Neder
land hield even de adem in. Maar
de grole beroering IS wegg<ebd en
hel ziet ernaar uil dat de rege
ring, 'gedwongen door legenvaI
Iers" zich opmaakt voor de bouw
yannieuwe kerncentrales. t l

Rei)nders verstrekte gisteren
een liJSIvbn voedingsmiddelen die

AMSTERDAM. 13 april 
Bij een ern~ti, ongeluk met een
kerncentrale in Nederland kan de
drinkwatervoonienin, voor tien
tallen jaren worden Ullgeschakeld.
lIel ri~ico Van m'n ongeluk weegt
niet op tegen het belang van een
onge'loorde drinkwatervoor7.ie·
ning.

Dit 7.ijn twee belangrijke con
clusies uit een studie van de Vcr·
eniging Milieudefensie. De orga
ni,atie heeft nagegaan wal de ge·
volgen zijn van radioactieve ver
ontreiniging bij een ernstig reae
torongeluk en Van routInelozingen
van kerneentrales, Het onder
zoebrapport is maandag overhan
digd aan dr. L. Ginjaar, voorzltter
van de Centrale raad voor de mi
lieuhygiene.

Milieuderensic heefl zich bij
haar studie gericht ol'. tritium (ex
Ira zware waterstof) dal door
kerncentrales wordt gelOOSd. Orn
dal de stof niet uit hel water kan
worden gezuiverd en de lozingen
ervan op' het oppervlaktewater
groter ZIjn dan voor welk ander
afvalprodukl dan ook zijn de beo
reiders van drinkwater - en met
hen vele onderen - het erOVer
eens dat tritium de groolste beo
dreiging daarvoor vormt. aldus
het rapport. Volgens Milieudefen
sic wordt de slralingsschade van
Irilium sterk onderschat. De eon
tinue Iritiumlozlng van kerneen
trales ligt gemiddeld drie keer ho
ger dan wordt aangenomen. De
regering hanteert een drinkwater·
norm van 200 becquerel ~bq} per
Ii!er•.maar volgens de mlheuorga
n,sat,e moet deze norm worden
verminderd tot 19 becquerel.
Hierbij wordt aangetekend itat de

Door Hn onz.r rtdael.._

Vrees voor nog 10 jaar hoge
radioaetivitelt in voeding

Alarmregelingen van de centrales
in Dodewaard en Borssele bevat
ten slechts zeer algemene afspra
ken voor waarschuwing en or@ani
salie. Amerikaanse rampenplan
nen zijn in dit opzicht veel gede
tailleerder, aldus hel rapport.

De bevolking raakt in geval van
een ramp in verwarri ng door lacu
nes in de plannen. Dil wordt ver
volgens bevorderd doordat de af·
slemming lu..en de belrokken
ministeries onvoldoende il;, zo
blijkt. Behalve de mogelijkheid
lot evacuatie van de bevolking.
moeten er schuilgelegenheden
zijn, luchtrilters. jodiumtablellen
en andere medische faciliteiten.
ook om onnodige slress Ie vermij
den.

Aanbevolen wordl voorl. - los
van de exploitant - hel "roccs in
de kerncentrale Ie lalen bewaken
en ccn meetnet aan te le~gen \'oor
de omgeving. De rlannen voor het
gebied rond de centrale moeten
tot een gehecl worden ,amenge
sleid dat Is afgeSlemd op de inter·
ne alarmrcsclin@ van de: centrale,
aldu. de onderzoekers. (ANP)

hel Aloombureau ervan beschul
digde bewust informalie Ie heb
ben geheim gehnuden. Het fOU
IRRn om incidenten in centrales in
Argenlinie, Bulsorije, Paki'lan,
India, Delgi!. 1.jechoslownkije,
"ungorije. de Verelligde Sinlen
en Canada.

In Wenen rengeerde het IAEA
met de verklaring dal het bureau
er niet van kan worden beschul
digd iet' achter te houden, daar
hel de vcrantwoordclilkheid van
de individuele landen .s om inei
denlen in de openbaarheid te
brengen. De IAEA fungeert
slechts .I~ een centrum waar in
formatie wordt nitgewisseld, aldus
woordvoerder James Daglish.
IIij zei ook 7.ieh niet te kunnen
herinneren dal incidenten geheim
7.ijn gehouden die negatieve ge
volgen zouden hebben gehad voor
de bevolkins. (AFP, Reuter)

EINDHOVEN, 2 bpril - Bij
een ongeval met een kerncentrale
in ons land sehielen rampenplan.
nen tekort om de bevolking Ie be
schermen tegen de gevolgen van
radio-actieve Slraling. Er Is
sIcchls s"rake van de malIcIijk·
heid lot evaeuaûe. De weten..
schapswinkel voor tecbniek en
maatschappij van de technische
unlverslteh Eindhoven heeft dit
v... tgesteld in het vandaag gepu·
bliceerd rnl'rort "Slralegische
ral!~penplannlnl voor kerncentra
le•.

In dil Iiteratuurondef7,oek dal
is verricht voor de Sliehling Kri
tische Mas~3 worden de rampen..
"Iannen nageplozen. Geconsta
teerd wordt dal in de plannen
voor kerneenl rales geen rekening
wordl gehouden met milieu·, eco·
nomische erl sociale 8evol~en van
een ongeval. De veiligheid van de
bevolking krijSI er weinis aan·
dacht in.

Eigenlijk moelen aanvullende
veiligheid,eisen worden ge.leid
om de omvang van een eventuele
ramp bij voorbaat Ie verkleinen.

nONN, 18 .pril - liet lnier
nalionale IllircAuvoor Atoomener
gie (I,\FA) in Wenen heer. meer
dan 250 rapporten over inciden~

ten in kerncentrales in de hele we
reld geheim gebouden. Dit heeft
het Wes tduitse weekblad IJer
Sriegelgi'leren gemeld.

Ifel blad zei toegang Ie hebben
gehad lol 48 rapporten. die een
schrikbarend beeld geven v.n de
gebreken in kerncentrales In ver
scheidene landen. Sommige man
kernenten hadden lol rampen
kunnen leiden met een omvang
van de ramp VOrill jaar in de Oe
kraiense kerncentrale van Tsjcrno
byl. of «scr.

"l1el i. "aak lUln het toeval Ic
danken ge\\ eest dal er vóór hel
ongeluk in T.jernnbyl geen ande.
re reactor voUedi/! builen eentrole
is geraakt", aldus Der SpieSel die

'ltalnpenplannen voor
kerncentrales slecht'



Namen en adr.essen van groepen in
Drenthe en Groningen.

BORGER:

SCIlOONOORD:

ASSEN (basta):

ANl.OO:

ROWE:

NORG:

ZUIDWOLDE/HOOGEVEEN:

E~~EN/ZUID-BARGER:

VEENDAM:

EEHSMOND:

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

Milieuraad Drenthe

Milieufederatie Groningen,
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