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drent he kruisakkers 4
te Annen .



Hoeveel afval?

23 milj.
17 milj.
9 milj.
5 milj.

0,5 milj.
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(CHEMISCH) AFVAL IN ZOUTKOEPELS

In een nota, die min. Nijpels op 12
oktober j.l. aan de Tweede Kamer heeft
gestuurd, wordt voorgesteld alle afval
dat niet verwerkt. kan worden, op te
slaan in een zoutkoepel.
Wat zijn de belangrijkste punten van
deze nota, getiteld:
"Storten van nietverwerkbaar afval; een
verkenning van alternatieven?"

Volgens Nijpels komen er per jaar in
Nederland vele tientallen miljoenen ton
nen afval vrij. De belangrijkste stromen
zijn;
Baggerspecie
Bedrijfs afval
Zuiveringsslib
Huishoudelijk afval
Chemisch afval

De hoeveelheid afval waar we in de toe
komst mee te maken krijgen is afhanke
lijk van het beleid dat gevoerd wordt en
van de gedragingen van de mensen.
Nijpels gaat er vanuit dat er in de
toekomst onvermijdelijk afvalstoffen
zullen ontstaan die nog slechts kunnen
worden gestort of geloosd. De veront
reiniging gaat derhalve gewoon door als
het aan Nijpels ligt. Nergens in de nota
komen we een voorstel tegen om te stop
pen met die produktieprocessen die
gevaarlijk afval geven. Immers, zo stelt
Nijpels, stoppen met de prodoktie heeft
gevolgen voor de nationale ekomonie en
de werkgelegenheid. Daarmee kiest de
minister voor Milieu voor de ekonomie
boven het milieu. Gegeven die keuze en
met de dreiging van werkeloosheid achter
de deur, gaan de produktieprocessen
gewoon door. Er zal hooguit wat gedaan
worden om de afvalproduktie een beetje
te verminderen en te beheersen. In het
jaar 2000 zal er volgens de nota
150.000 m3 ch~misch afval en minimaal
8,2 miljoen m overig afval opgebolgen
moeten worden. De grote hoeveelheid
ander afval is de reden dat de nota over
alle afvalstoffen gaat en niet alleen
over chemisch afval.

Waar op te slaan?

Er is een opslagplaats op de Maasvlakte
voor chemisch afval, de zogeheten
C2deponie, die over uiterlijk tien jaar
vol zal zijn. Daarnaast zijn er duizen
den gifbelten en stortplaatsen waar
gevaarlijk afval ligt. Nijpels wijst er
op dat de bescherming van het milieu op
lange termijn een "eeuwigdurende nazorg"
noodzakelijk maakt. De minister vraagt
zich af: "Mogen toekomstige generaties
met deze eeuwigdurende nazorg voor
milieuschadelijke stortplaatsen worden
belast, of moet nu naar alternatieve
oplossingen voor de verwijdering van
alle niet vermijdbare en niet verwer
kbare afvalstoffen worden gezocht?"
Nijpels wil geen export van dit afval.
Dus moet het in eigen land • Maar op
korte termijn zal er geen plaats meer
beschikbaar zijn in Nederland om het
afval boven de grond op te slaan, zegt
Nijpels. En dus moet er een ander oplos
sing komen. Nijpels noemt een paar
alternatieven, zoals lozen in zee of in
het oppervlaktewater (rivieren en kana
len). Dit zijn alternatieven die ook
Nijpels niet serieus neemt. Het afval
beleid moet voldoen aan kriteria. De
belangrijkste zijn: isoleren, beheersen
en kontroleren. Lozingen zijn onbe
heersbaar en vallen dehalve af. De voor
keur van de minister gaat uit naar de
diepe ondergrond, dus opslag diep onder
de grond. Bij opslag in een zoutmijn is
volgens Nijpels "geen georganiseerde
beheersing of kontrole nodig", omdat het
afval "altijd buiten de biosfeer
gedurende geologische tijden (miljoenen
jaren) blijft". Hetzelfde geldt voor
opslag in aan te leggen holtes in zout
koepels en vooropslag in klei. Met
andere woorden: voor Nijpels staat nu al
vast dat het afval miljoenen jaren in
het zout of klei opgeborgen zal blijven.
Argumenten hiervoor geeft hij echter
niet. Hoewel Nijpels het niet met zoveel
woorden noemt, geldt wat hij meedeelt
over afval ook voor atoomafval. Dus; nu
staat al vast dat alle soorten afval
veilig opgeborgen zullen blijven
gedurende miljoenen jaren. En daarom
hoeft de minister het niet te kontro
leren of beheersen. Het enige probleem
is nog; hoe krijgen we de mensen zover



om in te stemmen met opslag van afval.
Proefboringen hebben dan ook niet als
doel na te gaan of het afval er in kan.
maar uitsluitend om te bepalen WAAR het
afval opgeslagen kan worden. Nijpels
geeft de volgende rangorde van opslag
mogelijkheden:

1 droge zoutmijn.
2 storten in klei.
3 stroten in droge of natte zoutholten.

Nijpels noemt dit een voorlopige rang
orde, omdàt nog geen duidelijkheid
bestaat over de maatschappelijk en
politieke aanvaardbaarheid van de op
slag. en omdat slechts globaal
duidelijkheid bestaat over de kosten.
Nijpels wil "een breed draagvlak tussen
belanghebbend~' scheppen. Hij zegt
echter niet hoe hij dat wil doen. De
diskussie over de opslag gaat volgens
Nijpels van start met het toezenden van
de studie naar de Tweede Kamer. Blijk
baar vindt Nijpels dat de meerderheid
van de Tweede Kamer er mee instemt.
Nijpels doet zelf niets om de maatschap
pelijke diskussie te stimuleren: hij
organiseerd geen voorlichtingsbijeen
komsten, stuurt geen exemplaren van de
nota naar milieuorganisaties.

Besluiten in 1988

Volgens Nijpels zal midden 1988 een
besluit genomen moeten worden over de
vraag of er voldoende draagvlak is voor
de opslagplannen. dan zal een studie
plaats vinden naar de kosten die ook nog
in 1988 gereed zal komen. Proefboringen
(door Nijpels lokatieonderzoek genoemd)
zullen "niet eerder dan eind 1988"
kunnen starten. Het onderzoek naar de
verwezelijking van de eindopslag zal ttop
korte termein moeten worden gestart".
Maar om te gaan proefboren zijn vergun
ningen nodig. Indien de minister echt op
korte termein met het onderzoek wil
starten. moet hij zeer binnenkort ver
gunningen voor die proefboringen aan
gaan vragen. Dan kan hij tevens vergun
ning aanvragen om die boringen ook te
bestemmen voor opslag van atoomafval. In
de visie van Nijpels staat immers al
vast dat alle soorten afval in de zout
koepels kunnen en gaat er alleen nog om

de meerderheid van de Tweede Kamer mee
te krijgen: in stemmen met proefboringen
om vast te stellen in welke zoutkoepel
het afval moet. Of is opslag in klei
opgenomen om een uitweg te hebben in het
geval de bestuurders en de bevolking in
het Noorden en Oosten van het land
lastig blijven? De regering kan dan
namelijk uitwijken naar de Brabantse
klei. In het ZuidWestelijk deel van
NoordBrabant zijn kleilagen die volgens
de regering te vergelijken zijn met die
te Mol in Belgie. Daar willen de Belgen
hun atoomafval opslaan. Bovendien is in
NoordBrabant op dit moment de weerstand
tegen opslag van afval minder dan in het
Noorden.

Herman Damveld.

5 MILJOEN VOOR ATOOMAFVAL

In de begroting voor 1988 van het Min.
van Ekonomische Zaken is een bedrag van
5,2 milj. opgenomen voor opslag van
atoomafval. Dit jaar mag 6,9 milj. uit
gegeven worden. De reden voor de ver
laging van de uitgaven is niet dat de
overheid wil stoppen met de opslagplan
nen. Minister De Korte schrijft dat de
eerste fase van het onderzoek van de
kommissie OPLA iets is uitgelopen. Ook
houdt hij er rekening mee dat er tijd
nodig zal zijn om tot besluiten te komen
over de resultaten van de eerste fase.
Daarmee wordt bedoeld; er is tijd nodig
om te besluiten over proefboringen.
Omdat het wat langer duurt. wordt er 2
milj. die de minister eerst in 1988 uit
had willen geven. doorgeschoven naar
1989.

N.B.
De totale kosten van het onderzoek (20
deelstudies) van de kommissie OPLA is
begroot op 42 miljoen gulden, in 1988.

Herman Damveld.
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HoorziHing draait
uit op demons'ratie

"We worden belazerd. Dit is een
heel slimme tactiek vnn Den
Haag. Als we nu nkkoord gaan
met voorwaarden \\'onrondt'f hel
bestaande atoomafval mag wor
den opg.borgen, kan men ruslig
doorgaan m(!t kernenergie en dat
i. de enige bedoeling. Onn i. im
men h.t afvalproblcem opgelost,"
riep Hermnn Damveld van de
Groninger Milicurcd.ratie.

net was de bedcellng dat gedis'
cussieerd zou worden ovcr de radio
ologische criteria. waaraan een
afvalberJlPlaats (eventueel in de
diepe endergrond) 20U moeten vol
doen. Maar daar kwam het gis.
teravond In Groningen al even·
min van als weensdagavond in
Utrecht. De v.rteg.nwoordiger
van de minister, drs. P.E. de
Jongh (directie Stralenbescher
ming) gaat terug naar Den flaag
met de boodschap. dat kernener
gie en radioactief afval ongewenst
zijn en dat daarover niet te pratcn
vall.

De Groninger Mili.urederatie
had de basisnotitie van het mi
nisterie laten onderzoeken door
de vakgro.p Taalbeheersing en de
Natuurkundewink.1 van de Gro
ninger universiteit. H.t resultnat
van deze onderseeken was niet
verrassend: de notitie zit vol fou
ten en is bovendien enleesbaar

Twintig g.meenten in Gronin·
gen en Drenthe hebben op ver
zoek van de Mmeuf.deratie in
middels te kennen gegeven opslag
van radioactief .fval op or onder
hun grondgebled niet toe te staan.
De coll.ges van GS van Gronin
gen. Drenthe en Friesland staan
op hetzelfde atnndpunt. Alle.n
het Friese provincinal bestuur
v.rwoordda dat op de hoorzitting;
de beide andere collegea boycotten
de bileenkemat,

.,Kunnen we als :winige Gre
ningan niet zulke sdierpe voor
wonrden atellen dat opslag hier ln
der eeuwigheid niet mogelijk Is?"
vro.g voorzitter pror. dr. J. Kom
mondeur tot slot. flij vngat dat
zulks niet kan, omdat er al radio
actier afval (waaronder kernsplij
tingsafvan opgeborgen moet wor
den en die noodzaak de voorwaar..
den bepaalt, Daarom blijft. het
ministerie van Economische Za
ken ook - alle inspraak ten spijt
- bij het voornemea al volgend
jaar praelboringen in noordelijke
zoutkoepels te slaan.

• Herman
Damveld
.preekt de me
nigte in Het Te
hui. toe.

rFoto:EFG)

Van onze redacteur weten sehnppen Kees Wiese
GRONINGEN - Meer dan de hein van

de ruim honderd deelnemers onn de na
mens minister NIjpeis (Milieubeheer) In
liet Tehuis belegde hoorzitting over het
"atoomnrvolprobleem" Is glslernvond de
monstrntier weggelopen. "Deze dlscuasle Is
niet hygiënisch te voeren als niet eerst
wordt besloten te stoppen met kernener
gle," verwoordde de lIepensioneerde
Drentse jeugdarts H. Bottemn de vaak
emotionele stemming In de zonl In Gronln
gen. Na een pauee ging de discussie lets
rustiger verder, maar de kritiek op deze beo
perkte Inspraak, de onleesbnre "hnslsnotl·
tie" van bet ministerie en de regeringsplan
nen bleertel.
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ZOUTKOEPEL ZUIDWOLDE

De WED Zuidwolde meldt:
De zoutkoepel die in het OPLA
rapport "Onderzoek inzake geolo
gische opberging van radioaktief
afval in Nederland" wordt genoemd
bij Dedem~v~ bevindt zich op het
gebied van de gemeente 2U~o~e.

hun gebied.

II Ii r I I~•••••••III~ l' f{ '1' I I~

De TORnota (toetsings kriteria
ondergrondse opslag) van Nijpels heeft
heel wat los gemaakt in het Noorden!
AKTIVITEIT alom: een informatiefolder
werd samengesteld en huis aan huis
verspreid in de meeste zoutkoepelgemeen
ten
(rolde, borger, schoonlo, gasselte, gieten,
anloo,pieterburen,onstwedde,vlagtwedde,
maar ook in Friesland en OverijsselI)
En als je bij je buren en kennissen
informeert dan blijken er heel wat van
de inspraakstrookjes te zijn verstuurd
naar Den Haag. Bij VROM wisten ze nog
niet te melden hoeveel strookjes pre
cies, maar men sprak van enkele duizen
den. Ook de voorlichtingsavonden van de
AKB werden goed bezocht. Volle zalen in
Gasselte, Dokkum, Onstwedde, Assen en
iets minder in Groningen.
De drie sprekers, tw. Peter v.d, Gaag
(geoloog), Hans Bottema (arts), en Bob
Rossingh (boer, werkgroep veenkolonieen)
worden nogmaals erg bedankt voor al de
tijd en energie, die zij in deze
interessante avonden investeerden.
De meeste zoetkoepelgemeenten (20) rea
geerden afwijzend n.a.v, proefboringen
en ondergrondse opslag van radioaktief
afval, naar aanleiding van een aan hen
toegezonden brief, van de milieufed.
Groningen en de milieuraad Drenthe. Ook
de drie Provinciale staten (gr,dr.fr)
staan als een blok achter ons
GEEN RADIOAKTIEF AFVAL IN DE
ZOUTKOEPELS.
de regio is (re)aktiever dan ooit! 11 !

Inwoners van Drenthe, opgeletll

Een lid van het zoutkoepel overleg,
Christien faber, stelt voor,
Op 16 november a.s. in grote getale per
trein naar Den Haag te reizen voor het
bijwonen van de u.c. vergadering van de
Vaste Kamercommisie voor Ekonomische
Zaken over het energiebeleid.

Plaats: Binnenhof 1a.
Tijd: 11.15 uur.
Onderwerp: Energiebesparing d.m.v het
stimuleringsprogramma warmte/kracht
koppeling.
Invoering w.k.k. op ruime schaal is het
alternatief voor nieuwe kerncentrales.
Voor een korte samenvatting wordt
gezord.
Reiskosten: c. a, f20,
Vertrek: Beilen 8.06, Hoogeveen B.15

Meppel 8.27, Zwolle 8.48 uur.
Gelegenheid tot koffiedrinken in de
koffiekamer van het Binnenhof 1a.
Trein terug (gezamelijk) 17.01 uur.
Overstappen in Amersfoort.
We zijn op tijd terug voor het zoutkoe
peloverleg in Assen.
Lunchpakket meenemen.
Opgave :
W.E.D Zuidwolde/Hoogeveen 052872652.
Milieuraad Drenthe 0592012585.
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storten van gif in ltollt"'epels.

LE.VéN

ten. gIloot veltJiAiJd, ioaandoon men. som»
ovenmand WOIl.dt, een. ëeuenseinde zo
plouel..i.n.g dat je ondea een. law.ine
tedolven. WOIl.dt, o/-wel een. 1R..veneJ.nde,
dat men. ziet nadenen, uaanoue« je wel
met eLkaaA heU kunnen pIlaten. maas: dat
even. hell.ll.oepel.i..jk Ls; D.i.t gegeven. Ü
onlMmakel.i..jk met OM A.e-!>taan vedonden.,
dood en &..ven., het een A.e./,taat n.i..et
zondes: het anden: 7wee .&.den. van het
zoui.koepelovell.1R..g h.eA.4en In. otdoëe« hun
1R..veMkamell.aad vell.lo/l.en.
OM wellk, de id'/'cluvzm.i.n.g van al&.. 1R..ven
op aasde; moei doonçaan; B.i.j het geen
jouw peMoonli..jk ovellkomi, kan je rüei:
te lang ./,t.Lldaan. lilt de dood
onUPIl..int nieuue 1..eveMkIlachJ.., de kIlacht
van gll.oe.i..en, Uoe.i.en. en. ve/lgaan., In:
one.indi.qe cye.ti, de Macht toaanuan. we
deel. uilmaken., Leuene de Macht dèe w.i.j
zelt uoll.m geven. dooa OM '/'ch.eppend
hoo-/.t:f, OM haAt en onze handen, uaandoon
Leden: men» un.iek: .i..-6, In. een one.indi.çe
geuall..i..ee/lclhe.i..d.
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f Daarna ontvangt U een acceptgirokaartf
f We hebben het geld hard nodig om de f
f AKB nieuwsbrief te laten verschijnen.f
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Provincie Friesland tegen.
Hlt:opslag van radioactief afval

Akzo: geen ~~~?1;~~#.~f
afval in Twents zout

Miiieu-verzet
tegen opslag
hl zoutkoepels

HENGELO - Op initiatief van de
Natuur· en Milieu FederatieOverijs-
sel is het verzet tegenopslag van ra- '-~
dioactief afval In Weerselose ol ""--"-......
Haaksbergse zoutkoepels gebun-<,C'\~
deld. Sinds gisteravond is er een~
"zoutkoepeloverleg" van milieura- ~ r-,
den en andere organisaties, waarbij...........~ .~
verschillende plaatselijke afdelingen _, "')
vande Partijvande Arbeidzichheb- ~ e:--.
ben aangesloten. Afgesproken isdatN .,J
de federatieeen brochuremaakt,die \u
huis aan huis In Haaksbergen en' S
Weerselo wordt bezorgd.

een dosislimiet inhoudt, maar ook
dat aangegeven zou worden, wel.
ke modellen men moet gebruiken
bij de veiligheidsanalyse, welke
invoergegevens daarbij nodig zijn.
Nu hebben we geen keuze.

Ambtenaar P. de Jongh, beloof
de aan het eind van de bijeen.
komst dat hij minister Nijpels zal
voorstellen de nota te herachrij
ven. Daarnaast belooft hij de aan
wezigen dat hij zal voorstellen dat
er op grotere schaal inspraak
avonden zullen worden georgani
seerd, die duidelijker dan nu zul
len wordenaangekondigd.

Ernstig bezwaar Weerselo
tegen opslag nucleair afval .

. Tl1/el4~)ckc" C",~"c..<",~ Itr/16/8J-
CDA..woordvoerder Damen: ...
dllilhl"j' (,' ti PlIl'

lau d P J ~ Damell: "Je
bliJlt natuurlijk onzekerheden
houden over de beheersbaarheid.
InAmerikaen Rusland zeggenze
ookdatze het ondercontroleh~b
ben,maardaar gaalhet cok mis."

Van onze correspondent
.UTRECHT - "Deze hele hoor

zitting over radioactief afval in
zoutkoepels is één grote schijnver
toning. De inspraak houdt in feite
in dat we mogen aangeven, hoe
veel slachtoffers er mogen vallen
door de opslag van atoomafval.
Wnt mij betreft geen één. Dat be
tekent geen proefboringen en
geen kernenergie".

Dat betoogde Herman Darnveld
van de Groninger Milieufederatie
gisterenavondop de eerste van de
twee inspraakavonden van het
ministerie van volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieube
heer (VROM) over de opslag van
radioactief afval in zoutkoepels.
De hoorzitting werd in Utrecht
gehouden; vanavond is er een
soortgelijke hoorzitting in Het Te·
huis in Groningen.

Ambtenaar P. de Jongh van
VROM had het zwaar gisterena
vond. Hij had gehoopt dat de on
geveer tachtig "insprekers" hem
zouden kunnen helpen met de
ontwikkeling van een toetsings
criterium voor opslag van atoom
afval onder de grond. Een illusie.
Er werd alleen gesproken over
wat er allemaal mis is aan deze
toetsing en aan de inspraak
avond. En dat was heel wat: te
weinig inspraakavonden, te wei
nig voorlichting over die avonden,
een onleesbaare nota (niet toe
gestuurd aan de betrokken ge
meenten) met een omstreden op
zet.

Damveld: "De inspraak gaat
niet over wat de regering ons in
1984heeft beloofd. Bij de aankon
diging dat er een toetsingskrileri
urn zou komen, in oktober 1984,
heeft minister Winsemius gezegd
dat het toetsingskriteriurn niet
alleen maar het vaststellen van



Twijfels over opslagtt-t.
kernafval zoutkoepets
bij CDA-kamerfractie

"Mocht blijken dat opslag technisch
mogelijk is, wat overi~ens ook nog niet
duidelijk is, dan blijf Ik zitten met het
gegeven dat de maatschappelijke weer
stand tegen een dergelijke vorm van 01;'
slag in ons land bijzonder groot is. Ik zie
ook niet gebeuren dat de acceptatiegraad
groter zou kunnen worden", aldus Lan
sink.

Grote meerderheid
t,.. e., /1-/0.-'&1·

và1tl~ecterlanders
tegen kernenergie

LUXEI\IBURG (GPD) - Ruim ne
gentig procent van de Nederlandse
bevolking Is tegen kernenergie. De
'helft van de bevolking vindt dat de
kerncentrales in Borssele en Dode
waard moeten worden gesloten. On
geveer tachtig procent vindt voortzet
ting van nucleair onderzoek wense
lijl{, maar minder dan tien procent Is
voorstander van het plan om twee
nieuwe kerncentrales te bouwen.

Dit bUjkt uit een opiniepeiling, gehou
den in opdracht van minister Nijpels
van milieubeheer. Deze cijfers zijn van
daag in Luxemburg gepresenteerd op de
eerste conferentie over gezondheid en
veiligheid in het nucleaire tijdperk, f{e
organiseerd door de Europese Commis
sie. In de Europese Gemeenschap (55
procent) en in alle lidstaten afzonderlijk
tekent zich nu een duidelijke meerder
heid af, die de risico's van kernenergie
niet te rechtvaardigen vindt. Bij vroege
re enquêtes was er nog een meerderheid
vóór kernenergie in West-Duitsland,
Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië.

"Douw kerncentrales
kan tot jaar 2000
achterwege blijven';

Va.. onze verslaggèvet
DEN IIAAG - Debouw van nlcöwe

kerncentra Ic!! en conventionele kolen
centrales Is vóór de eeuwwIsseling nIet
nood7.akelljk. Er lijn andere, milieu
vriendelijke manieren om aan de v.,.ag
naar stroom te voldoen. Dit sthrljR de
Bezlnnlng!lgroep EnergiebeleId In ten
brief aan de vaste l<amettommNie
vooi" Economische Zaken.

Ais er geen enkele elèkttkiteitscen
traIe Wbrdt bijgebouwd, ontstaat \töl
gens de lJeilnningsgroep :- waarln.on
derzoekers van universitelten, de indus
trie en 4é milieUbeweging tiè~ hebben
vei'enlgd - omstreeks hel Jaar2000een
tekl]rt liart elektrisch vermogert vanvijf
dUizend megawatt, DithAat" wordtver
öotiààkt door de toenemende 'Vraäg
libat elektriciteIt en het bulten, gebrü'k
stellen van verouderde ctnÜ'alell.

Het tekort aan .eiektrlsch verntDgl!n
kan voltlens de bezmnlngsgreep de ko
mende Jaren niet vierduizend tot vije·
duizend megawatt worden terugge
bniçht door besparing op elektriciteit,
de import van stroom, het ultbouWèn
van watmte/kracht-vermo~è!l en het
langer dan gepland In bedrijf houden
van oude centrales.

In de resterende vraagnaar elektdci
teit kan worden voorzien door de bouw
van gasgestookte centrales die. als de
technologIe dáarveor beschikbaar
komt. op kolengas kunnen worden·ge
stookt. De uitvoering \lan deze ldeel!n
van de bezlniJliJgsgroep máakt debouw
valtnIeuwekerncentralesen eonvênti6
n,ell! koleneentráles tot dê t!ellwwJsse.
Ung overbodig. VI(.I'/n

""vi

Delfzijl krijgt 1~1~!tr
windmolenperk
vun7 milleen
Valt eén onzèr verslaggevëre

DELFZt.JL - Aan de Warven
weg in Delfzijl komt een windmo
lenpark van 22 windturbines, die
gezamenlijk- 3,5 megaWatt elek
triciteit produceren. Dat is genoeg
om 1600 woningen van stroom te
voorzien. '

De aanleg van het park kost ze
ven miljoen gulden. Er zit voor de
helft van dit bedrag subsidie in,
van de ministeries van Economi
sche Zaken en Milieu. De elektri
citeit wordt afgenomen door het
EGD. Volgens adviseur J.A.F.
van Haaster van de Stichting Be
vordering Energie Nederland, die
het windmolehpark gaat exploi
teren, zijn er Ook plannen voor de
Eemshaven. "Maar daar moet
eerst nog een haalbaarheidson
derzoek worden ingesteld." Af
hankelijk van de resultaten van
het eerste park in Delfzijl wordt
bekekeri of er in de havenplaats
nog een tweede, ongeveer even
groot windmolenpark komt.

liet is de bedoeling dat er nog
deze maand wordt begonnen met
de bouw van het park. De werk
zaamheden moeten in november
zijn afgerond.

Volgens Van Haaster wordt er
nog een procedure in werking
gesteld tegen d~ beslissing van de
gemeente Delfzijl dat er. voor het
molenpark onroerend-goedbelas
ting betaald moet worden.

Windturbi'n~ptri?in
NOP levert eerste
stroorn eind oktober

El\Il\IELOORD (ANP) - lIel wlnd
turblne~ark van IJsselmij, het ener
giebedr jf voor OverIjssel en Noord·
oostpol er, gaat eind oktober de
eerste stroom leveren. net Is het
eerste eommerclële project voor
windenergie In Nederland. l\let een
vermogen van 7,5 megawatt Is het te
vens het grootste· van Europa.. liet
kan 1606woningen van stroom voor
zien. DIrecteur J. Fablus vnn IJssel
mij heeft dat meegedeeld tijdens een
bezoek aan het windturbinepark In
Zeebrugge (Belglê). Dit park heeft
model gestaan voor het project. dat
IJsselmIj In Noordoostpolaer uit
voert.



* ZOUTKOEPELOVERLEG
16 November 20.00 uur,
Milieuraad Drenthe Hertenkamp 6

Assen.

* U.C. vergadering van de vaste
kamerkommissie
16 November 11.15 uur,
Binnenhof la Den Haag.
(zie de oproep in deze nieuwsbrief)

* SCHOLINGSAVONDEN
vredeswinkel Emmen
In de maand November, te weten de 4
maandagen in november, geeft Jan

Bastmeijer een kursus over radioaktieve
straling. De Kursusavonden zijn als
volgt ingedeeld:

mnd. 2 november: straling, soorten en
eigenschappen.

mnd. 9 november: kernenergie.
mnd. 16 november: kernbommen.
mnd. 19 november: vreedzaam gebruik van

kernenergie.

Deze avonden worden gehouden in het
gebouw van de christelijke MAVO aan de
Emmalaan te Emmen. De scholingsavonden
zijn bedoeld voor belangstellende en
medewerkers van de vredeswinkel.
De avonden beginnen om 19.45 en de
toegang is gratis.

Deze kursus geeft informatie over
bovengenoemde onderwerpen d.m.v. een
werkboekje, demonstratie en
videobeelden. U behoeft geen specifieke
scholing te hebben om de kursus te
volgen; de stof is gericht op de leek.
Opgave voor het volgen van de kursus kan
gebeuren in de vredeswinkel,
tel. 05910-41322 of bij Hennie Boezen
05910-13684.

* TJERNOBYL MAGAZINE

Gratis Ililil!!! 1

Bij de milieuraad Drenthe liggen nog
stapels exemplaren van de Tjernobyl
magazine. Gratis beschikbaar voor iedere
geinteresseerde.

Milièuraad Drenthe
Hertenkamp 6 Assen.
tel: 05920-12585.

PIJIJ I.. I ti l' '11 1 I~ S
* ATOOMSTROOMAKTIE:

De stroom uit:
Intervieuws met een aantal mensen die
weigerden voor atoomstroom te betalen en
daarom van stroom werden afgesloten.
Voorzien van veel nuttige tips.

* Wikken en wegen
(of spontaan er tegen aan ) een
chronologisch verslag van de atoomaktie,
doorspekt met evaluerende opmerkingen.
Dit wordt aangevuld met vele uit de
praktijk ontleende voorbeelden hoe je
een aktie op plaatselijk nivi kan
voeren.

ELHEELEELEEHE

* Knokken tegen de computer
De giroblauwaktie in de praktijk:
veel lastige betaaltips, om het
(automatisch) betalingsverkeer te
bemoeilijken. Met een kritische
beschouwing over de computerburokratieen
een beschrijving van "burgerlijke
verantwoordelijkheid" als antwoord op
die burokratie.

ELEEEELEHELEEE

* Kernenergie een stralende toekomst
Een edukatieve strip.
Werd door onze striptekenaars verzorgd.

Bovengenoemde brochures zijn te
bestellen bij Aktie Strohalm, Utrecht
tel. 030-314314

HEEHHHHEEE

Verder warm aanbevolen.

Straling, mag het iets meer zijn

De auteur van dit werkje, Els Groen
heeft zich verdiept in de gevaren van
kernenergie en hoe daarmee wordt
omgesprongen. Groen volgde met
verbijstering het opstellen van de
nieuwe stralingsnormen. Deze normen zijn
enkele maanden geleden versoepeld. In
haar boek probeert de publiciste aan te
geven hoe voorstanders van kernenergie
wetenschappelijke informa~ie verdraaien
en naar zichzelf toe uitleggen.
De gezondheidsraad die advies aan de
regering uitbrengt wordt volgen Groen
gemanipuleerd door topambtenaren. De
raad zelf zou knoeien met adviezen over
toelaatbare radio-aktiviteit.



Spandoek (2.40 x 0.35 m) met opschrift
"ENERGIE ANDERS"

tegen f 5,00 per keer.
Door de gebruiker op te halen en terug
te brengen bij de W.E.D. Hoogeveen
Zuidwolde.
secr. Geert Lubberink~

Hoogeveenseweg 3
7921. PC Zuidwolde
05287-1220

Z I c-c..es {eer d'

draaien~UU~
keer luis

bij Urenco
ALMELO - In geval van een
ernstig ongeval bij UCN/Uren
co zijn drie van de zes mensen
die overdag gewaarschuwd
moeten worden niet te berei
ken en 's nachts slechts één. Dat
constateerde Hans Buitenweg
van het Vredesplatform Alme
lo tijdens een steekproef die hij
nam, nadat hij een lijstje met de
alarm-nummers had bemach
tigd. Het resultaat van de steek
proef maakte hij woensdag
avond bekend tijdens het eerste
Altnelo's politiek café in het
Hookhoes.

BijTsjernobyl~' ,
hli 27 cl 16'-6 ~ (IJven orpen
onhewoonhaar

KIEV IAFP. Reuter) • Van de 1'1.
dorpr.:n die na de r a nlJ! van vorig Jaa.r
In de kerneentr"le biJ T.Jernohyl ont.
rulmd werden zullen 21 nooll meer
bewoond kunnen worden omdat zij
door en door radloaetlef zijn ....met:
Dit heelt een boge funcUo"arls glst~
ren tn KIev verklaard.

Konstantin Foersov, plaatsvervan
gend voorzlttcr van hct regicnnle partlJ
ecmltê van Kiev, zei tevens dat geëvacu
eerden zonder"toestemming terugkeren
naar d0rP.en die In de veilighei<lslone
van 30 kIlometer rond de centrale zHn
gelegen en waar de ontsmettingswerk
zaamheden nog gaande zijn. VolR~ns
hem beslaan er echter 'sterk vervuilde'
haarden die nJel opnieuw bewoond kun..
nen worden.

Raad van State
wijst schorsing !
UC-uitbreiding ~
van de hand ~
ALIIIELO • De Ra:id van State Ç'
heeft gl.leren afwijzend beo. ~
schikt op een se hor.lng...... ~
zoek, dd wa. Ingediend tegen de Sl
ulthreidlng van het uranium
verrlJklng.complex .an UCN ~
IJl Almelo door het Platform \
Stop UC. Zoal. bekend wil UCN
de produktlecapacllelt ultbrel
den tot 3.500ton swn per jaar. ;!!
De Raad van State heeft zb-h(oog) ;;
niet uitgesproken over het bcroep-.
dat het Platform. waarin meerde.. &J
re anti kernenergie.groep('rlngen"'fJ
zijn vertegenwoordigd, had aange
tekend tegen de vergunningverle
ning door het mlnlsterle van Eco
nomische Zaken, Wanneer de
Raad zich zal uitspreken over dat
beroep. I, nietbekend.

* TE HUUR

Dalai Lama: 'Tibet is
stortplaats kc'rnaf-;al'

ROME (AFP)· De ger.steliik leider
van de Tibetaanse foeddbfsten de
Dalal Lama. heeft gisteren gezegd dat
van zijn land door China een -berg
JJt_als voor kernafval woedt gemaakt.
..Wcst.Duitsland heeft met China een
akkoord getekend dat voon!etin het
vervoer naar China van West.duils
kernafval", verklaarde de Dalal La
ma die zei dat het afval dearna te
rechtkomtln Tibet. De Jleestellik lel
der. die sinds de annexermg van Tibet
in 1951 In ballingschap In India
woont, vroeg verder aan Peking een
eind te maken aan de Chlnese emigra..
tie naar Tibet, die van de Tibetanen
een minderheid maakt.

.. ,. , ,.. , ;.. ,..J~~j~, ~1~.~~~J~~~~.~~~~~~~~ , ,., .
Elektriciteit uit (vui/)5tortgas

D
e hoeveelheid afval
per inwoncr is in dc
laatste tientallen

jaren forsgestegen. Een groot
deel vnn het huishoudelijk af·
val wordtgestortop vuilstort
plaatsen. Op deze vuilstort
plaatsen vindt ecn interessant
proces plaats. Door bacteriën
wordt het vuil in ccn brand
baargas omgezet. Hetgevorm
degas noemt menstortgas. De
hoeveelheid warmie die een
kubieke meier stortgas bij de
verbranding levert is ougeveer
twee-derde van die van aard
gas.
Opeen aantal plaalsen in Ne
derland wordt al enige tijd
slorigas gewonnen. Ilet ge
bruik van dit gewonnen stort
gas is verschillend. Zo wordt
het verstookt in de ovensvan
een baksteenfabriek, in ver
warmingsketels van de chemi
sche industrie en in gasmoto
ren voor het opwekken van
elektriciteit. liet stortgas kan
ook na een kostbare bewer
kingsbehandcling omgezet
worden in aardgas. liet kan
danin het aardgasnet gebracht
worden.
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webinnen de genoemdediepte op een
zodiep .mogelijk punt gnonzitten.
Het uitgangspunt Isnamelijk dat er
rondom het radio-actieve ofval een
zodanige opeenvolging van borrières
moet zijn dot het radlo-acrlef materiaal
er - ofgezlen van uitzonderlijke situaties
- niet doorheen kan.Dat houdt onder
meer In dat de laagom het afvol zo dik
mogelijk moet zijn, terwijl bijvoorbeeld
waterbewegingcn, die als transportmid
del kunnen dienen voor radio-actieve
deeltjes, In de directeomgevingvan het
afvalvoorkomenmoeten worden.

Iselk IJ'gsteenre geschil<t om hel arm!
gre en!
Nee,zekerniet!Eris vQ.Q.f gekozen mUl
I~oeken,omdatdat~of
geen wateJ:.dom:Jaat. Andere mogelijk-.
heden zoudenklci...ba~aILofgranietzijn.
Moarhet nadeel van die drie~ijk
heden isdàt ae warmtegelêkliilg min
der is;boveildlenhebbëîi we in
Nederlandgeen brulkharebasalt-of gra
nietvoorkomens.Mede op grond daal"
van iser voor gekozen het onderzoek
op zout te richten.

Wal ~ijn Je1IOOr-en nadelen mn ~
gtlJ2 in toull
I,n he~a!g!:!Deen geldtdat~
áfBhtit. Dat kunnen we aus een VOOI"

deel noemen. ZOllt vormt bijvoorbeeld
een ondoordringbaar dekselop onze
aardgasvoorraden. BovendienIszout
een zogenaamd ductiel materiaal. Dat
wil zeggen dat zout onder dmk plas:
tisch kan vervormen,het kJllipt'.Als je
dus een gat boort en daar het afval In
stopt. zegelt zout het gat weeraf onder
invloedVIIn temperatuuren druk, Dat
is.an,ankelljk van de diepte,een kwes
tie van enkelewekenof maanden
Daarnaast heeft zout het vermogeneen
hechte eenheid te vormen die, ondanks
de opIoshanrheid van zout in wate"
ondoordringbaar ÎlJ voor wateren
gassen.
Niet zozeer een voordeelvan zout,
maar meereen voordeelVIIn Nederland
is.dat wehonderd janrervaringhebben
met de techniekenin de zoutmijnbouw.
Als laatste voordeelkllnnen wenoe
men dot de warmtegeleiding van zout
relatiefgoed is.De warmtedie radio
actiefafvalafgeeft kan goed weg.
Het ~tste n.1 van zout Isdnt het
~baarIsl~En water is de
gevaarlijkste transporteur van radio
actiefafval.Dat betekent dat we heel
goed moeten onderzoekenofer water
(of ruimte daarvoor) In een eoutvoor
komen aanwezig is en of het grondwater
rondom het zout de stabiliteitdaarvan
niet kan bedreigen.
Zo komen weop het tweede nadeel:

het Is O!!tz~tt~tijdroY..~nd en ingewik
keld om het binnenste van een zout
~omen iöêd Ink3art'të liëiliën.

Betekent dat. dalI« "el radio-acrieyeafyal
binnenkort in WUlI<Ot'~1.s 1I!!!!t!!I!:.Man7
Dat is een overhaasteen volkomen
onjuiste conclusie.Wij nemen geen
besluit. Wij houden ons bezill met de
vraag 'Is het mogeliJk?' Dat Isd.ddelljk
gesteld toen de commissie OrlA in
het leven werd geroepen.Dit houdt in
dat de uiteindelijke conclusiezou kun
nen zijndat we het niet moeten doen,
We houden ons bezig met de "eiligheid
van mensen,dieren en de natuurlijke
omgevlnll. Op dit moment zijn we dan
ook druk bezigeen goed inzielttte krij
gen In alle velligheidsaspccten.

Diewilis"eidsstudies, wat "oudm die
~!!,lliikin'
De-;;;ifiiiheidssrudies omvatten het op
een rij zetten van alle mogelijkheden
voor radio-actieve deeltjesvan In zout
opgeborgenafvalom telUg te keren
naar de leefomgeving van mens en dier
om vervolgensvnn elk van dezeont
snappingswegen de waarschijnlijkheid
en het effect te berekenen.Bijdat
onderzoekIsgeblekendat er,bij een
normale gangvan zaken,uit zout niets
vrijkomt.Dat houdt in dat we dan
moeten gnanwerkenmet ongevalssce
nario's.Inde geest van: 'Stel. dot deson
danks.... Want je moet ochterdochlig
blijven. ZeI[s als je eigenlijk zeker bent.

AanweIkc criteria wordl die IICiligheiJ
getoetstl
QP dit moment nQll..aanhn!ttDJa~
criteria. Waarom buitenlandse! Om de
eelWoudigë redenil.!!ëI!.&Jçil~l1asè
criterianognfet(Joor l1et ministerie van
Vol/<shulsvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer~RQM) .zijl1-01'ge
steld, Daar wordt ovelÏl!ens wel hard
8äI1gewcrkt. We goanop het moment
uit van worvolgensdie bultt'nbndse
criteriamaximaal aan, onder andere.
straling toelaatbaar is.
Daar!,aast~den de aanbevelingen van
déInteri;ätiöilä!t:ommÎS5kiii on
Radiólogical rrotection,{Ji:RP). Deee
aanbevelingenhouden In dat de srm
Iingsdosis zo laagmoetzijnals redelij
kerwijsmogel!J/< is (ALARA: As low
As Rensonably Achievable).

Wat tiJn de o~ogelii!"eden in toUr!
Er zijn drie vormen waarinhet zout in
de Nederlandsebodem kan voorko
men: zoutpijlefS, zoutkussens(beginfase
van een zoutpijler) en zoutlagen. Elk
van die vormen kent zijn eigenmoge
lijk en onmogelijkhedenom radio
actief afvalop te bergen.



Kontaktadressen van A K B groepen in
Drenthe en Groningen.

BORGER:

GIETEN:

GASSELTE:

ROLDE:

EEXT:

ANLOO:

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDE wed groep

ASSEN:
Hilieuraad Drenthe

GRONINGEN:
Hilieufederatie Groningen

DELFZIJL:
Platform Eemsmond

ONS'IWEDDE:

NORG:

Norger energiekomite

Volgens ons gevoel zijn er meer
A KB-groepen in Drenthe en Groningen.
Weet U het kontaktadres, geef het ons
door.
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