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· de grenzen van de BMD 

ae brede maatsc~appelijke 
diskussie over enerffït~~ ~.;]] 
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redaktioneel 
De aftrap voor de Brede Maatschappe
lijke Diskussie over energie (BMD) is 
gegeven met een advertentie in de dag
bladen van 17 oktober. Als eenling of 
als groepering kan men reageren op de 
oproep van de Stuurgroep. Deze vraagt 
ieders mening over de manier waarop 
nu en vooral in de toekomst in onze 
behoefte aan energie moet worden voor
zien. Met andere woorden: welke ener
giebronnen of energiedragers moeten 
worden aangewend? Gas, olie, zon, wind, 
kolen, uranium, enz? 
Deze meningen worden door de Stuurgroep 
die onafhankelijk heet te zijn, gein
ventariseerd en mede op grond daarvan 
wordt een tussenrapport opgesteld. Wat 
er dan verder gaat gebeuren blijft nog 
in het vage. Dan zou de echte diskus
sie moeten beginnen. We wachten af. 

Waarom nu eigenlijk een BMD? De BMD is 
in oorsprong bedoeld om het verzet te
gen kernenergie in te dammen. In het 
voorstel van regeringswege om een BMD 
te gaan houden, stond toendertijd dat 
"ongegronde emoties" en "ondeskundig
heid van het publiek" de verklaring 
vormen voor de ongerustheid bij de be
volking over de gevaren van kernener
gie. Als redaktie van allicht maken 
we er aanspraak op, goed geinformeerd 
te zijn over allerlei energiedragers 
en over de manieren waarop deze kunnen 
worden toegepast. We zijn goed in staat 
voor- en nadelen tegen elkaar af te we
gen. Uitgaande van de oorspronkelijke 
opzet is de BMD wat ons betreft niet 
nodig. 

Doch laten we ons positief opstellen. 
Als de brede diskussie echt begint 
wordt natuurlijk ook duidelijke infor
matie verstrekt over de werkelijke 
voorraden gas en olie in onze eigen bo
dem. Men geeft openbaarheid over de ge
volgen voor het milieu en de gevaren 
voor de gezondheid veroorzaakt door di
verse enerqievormen. En dat natuurlijk 

voor wat betreft het gehele proces van 
produktie en nazorg. Dan zal allicht 
tevens blijken dat steenkool in enkele 
gevallen net zo verwerpelijk is als 
kernenergie. 
Wat vervelend is dat nu. Want we willen 
toch blijven koken, wassen, autorijden, 
met zomer- en wintervakantie blijven 
gaan, en liefst moet er op iedere slaap
kamer een kleurentelevisie staan. Kortom, 
we willen toch zeker niet minder dan we 
nu doen? Afgezien dan van degenen, die 
meestal gedwongen, niet meewerken aan 
ons Bruto Nationaal Produkt. 

Wij vinden, dat de aanvaardbaarheid van 
energiebronnen op de eerste plaats be
paald moet worden door het antwoord op 
de vraag in hoeverre aanwending milieu
en dus mensvriendelijk is. Als de dis
kussie over ekonomische punten gaat, 
zullen goederen als frisse lucht, 
schoon water en goede gezondheid er 
zeker bij betrokken moeten worden. 
Graag zouden wij de late effekten van 
radioaktieve straling in de diskussie 
willen betrekken. Het is namelijk zo 
dat de gevolgen van kleine doses stra
ling zich pas na vele jaren openbaren. 
Hoe zit het met de officiële veilig
heidsanalyses van de diverse energie
vormen? 

De Stuurgroep speelt een belangrijke 
rol. Volgens woordvoerders van de anti
kernenergiebeweging zijn tegenstanders 
van kernenergie niet voldoende verte
·genwoordigd. De Stuurgroep stelt het 
eindrapport op, op basis waarvan rege
ring en parlement een beslissing nemen. 
Een beslissing? Hoezo? Er zullen toch 
meerdere beslissingen genomen moeten 
worden. Die ene beslissing zouden we 
graag genomen zien worden op basis van 
een volksstemming. 

Tenslotte zouden we ook graag zien, dat 
de situatie bij de Belgen en de Duit
sers in de nabijheid van de landsgren
zen in de diskussie wordt meegenomen. 

"Allicht" is een uitgave van de Stichting Al· 
licht. Deze zet zich in voor een demokratisch, 
mens· en milieuvriendelijk energiebeleid. Geen 
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger 
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan· 
wending van alternatieven als zon en wind. 

kolofon 
Redaktieadres: Postbus 8107, 5004 GC Tilburg. 
De redaktie is telefonisch te bereiken onder 
nummer 040·122819. 

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op de 
energieproducenten. Aan regionale ontwikke· 
lingen wordt in ruime mate aandacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekende arti· 
kelen geven niet noodzakelijk de mening van 
de redaktie weer. 
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Uit de schatkamer van Sinterklaas 

BMD: wat moeten we er mee? 
"Welke energiebronnen wilt u straks en welke. niet? Dat willen ze 
in Den Haag weten." 
Zo werd kort geleden in pagina-grote adver~enties de Nederlandse 
bevolking opgeroepen om deel te nemen aàn de Brede Maatschappe
lijke Diskussie over Energie. 
"We moeten nu kie~en . Anders kunnen we straks niet m.eer koken, 
wassen, autorijden, scheren, strijken, televisie kijken en stoken 
zoals we zouden willen . " 

Een veelbelovende start van een groots 
experiment op het gebied van de bevol
kinqsinspraák? 

energievraagstuk en de rol van de over
heid daarin wat nader te bekijke.n. 

patstelling? Twee dingen vallen onmiddellijk op in 
de hierboven aangehaalde advertentie: 
- Er wordt de indruk gewekt alsof wij 

met z'n allen zouden beslissen. over 
het energiebeleid in de kamende 
jaren. Iedereen weet natuurlijk dat 
niet wij, maar officiêel bet parle
ment besUst en dat de resultaten van 
de BMD formeel niets vastleggen met 
betrekking tot de uiteindelijke poli
tieke besluitvorming. Ook weet ieder
een dat de spee~te die de volks
vertegenwoordiging heeft zeer klein 
is . Er zijn immers zeer grote en 
internationale ekonomi.sche belangen 
in het spel. 

Bij zijn installatie van de stuurgroep 
stelde de minister van Ekonomische Zaken 
dat er lilOmenteel sprake is van een pat
stelling: de voor- en tegenstanders 
houden elkaar in evenwicht, zodat niet 
duidelijk is welke richting we op 
moeten. De BMD zou volgens de minister 
een mogelijkheid bieden om deze pat
stelling te doorbreken. 

- De advertentie roept een vaag gevoel 
van angst op dat we st.r.~ks met z'n 
allen in donker zullen zitten. Dat 
we in de toekomst al die dingen, die 
nu zo belangrijk zijn, niet IOeer 
kunnen doen, tenzij ••• • we kiez~n 
voor een uitbreiding van de energie
produktie. De suggestie wordt gewekt 
dat onze welvaart bedteigd wordt door 
al diegenen die pleiten voor een 
matiging van de energieproduktie en 
-konsumptie, en die tegen het ge
bruik van kernenergie zijn. 

valse st~ut 
Een niet zo veelbelovende start dus! 
Een valse s.tart eigenlijk, als we be
denken dat de minister van Ekonomische 
~aken de stuurgroep van de BMD tot taak 
heeft gegeven bij te dragen ·tot een 
zakelij~ oordeelsvorming wa~in feiten 
en emoties van .elkaar gescheiden zijn. 
Hoe JQOeten we de BMD zien? Is ~e slechts 
een· zoethoudertje, of biedt ze de moge
lijkheid om reêle invloed uit te oefenen 
op het energiebeleid? 
Voor een arit~rd <?P deze vraag is het 
nodig óM de-huidige situátie rondom het 
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Is er echt sprake van een patstelling? 
Laten we eens bekijken wat er aan de 
hand is? 

Het is nog niet zo lang .geleden dat de 
overheid ~;>lannen had om een groot aan
tal kerncentràles te bouwen. De over.
heid heeft deze plannen in de afgelopen 
jaren sterk moeten terugschroeven en 
zelfs de bouw van drie nieuwe kern
centrales lijkt momenteel nè>g nauwe
lijks haalbaár te zijn. De belang
rijkste oorzaak hiervan is het feit 
dat er onder brede lagen van de be
volking verzet tegen deze plannen is 
ontstaan, da·t er zich een brede anti
kernenergiebeweging heeft ontwikkeld. 
Er is momenteel dus niet zozeer sprake 
van een patstelling, maar meer van een 
stagneren van de besluitvorming door
dat er in het parlement en in de maat
schappij onvoldoende steun is vöor het 
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doorvoeren van de oude plannen voor 
een grootscheepse toepassing van kern
energie. Met andere woorden de be
sluitvorming verkeert in een impasse, 
men komt er niet meer uit. Als gevolg 
van deze situatie staat de overheid 
momenteel onder grote druk: enerzijds 
de in omvang en kracht toenemende 
anti-kernenergiebeweging, anderzijds 
de kernenergielobby die gigantische 
bedragen gelnvesteerd heeft in de 
nucleaire technologie. In deze situ
atie wordt de BMD inqezet als een 
middel om deze druk op het overheids
apparaat tijdelijk te verlichten, om 
tijdelijk wat ruimte te scheppen in 
de verwachting dat er zich in de 
komende tijd een politieke en maat
schappelijke overeenstemming zal ont
wikkelen op grond waarvan een toe
komstig energiebeleid gevoerd kan gaan 
worden. 

druk verlichten 
De BMD dus als middel om de druk op het 
overheidsapparaat tijdelijk te verlich
ten en om overeenstemming te kreëren 
over een te voeren beleid. Op dit laat
ste zullen we nu wat dieper ingaan. 
Heel in het algemeen kunnen we stellen 
dat onze maatschappij gekenmerkt wordt 
door konflikten die resultaat zijn van 
de tegengestelde krachten die in onze 
samenleving werkzaam zijn. Een belang
rijk gebied waarop zich dergelijke 
tegenstellingen en konflikten van ouds
her voordoen, is -ons ekonomisch stelsel: 
de verhouding tussen kapitaal en arbeid. 
Daarnaast zien we de laatste tijd dat er 
nieuwe fronten ontstaan waarop maat
schappelijk strijd gevoerd wordt. Denk 
bijvoorbeeld aan de vrouwenbeweging, de 
stedelijke en de milieubewegingen. 
Een van de belangrijke taken van de 
overheid is het indammen, het kanali
seren van de in onze maatschappij op
gehoopte konfliktstof. We kunnen de 
overheid zien als een soort van organi
satie die ervoor probeert te zorgen dat 
de zaak niet uit de hand loopt en dat 
de huidige maatschappelijke ordening in 
grote lijnen gehandhaafd blijft. Als 
middel hiertoe is er een zeer omvang
rijk en ingewikkeld geheel van overleg
en besluitvormingsprocedures in het 
leven geroepen, waarbinnen "oplos
singen" voor allerlei konflikten en 
problemen ontwikkeld worden. 
Eén van de terreinen waarop de tegen
stellingen zich de afgelopen jaren in 

4 

toenemende mate verscherpen, is dat 
van de toepassing van kernenergie. De 
anti-kernenergiebeweging is uitgegroeid 
tot massale omvang en neemt in toe
nemende mate de vorm van daadwerkelijk 
verzet aan (bijvoorbeeld de blokkade
akti~s rond Dodewaard). Het valt te voor
zien dat als in de toekomst de vraag 
(weer) aan de orde komt naar de moge
lijke vestigingsplaats van nieuwe kern
centrales, het verzet zich nog sterker 
zal verbreden en intensiveren. Nieuwe 
bevolkingsgroepen (o.a. de plaatselijke 
bevolking van mogelijke vesti~ings
plaatsen) zullen dan namelijk gemobi
liseerd en gepolitiseerd worden. 
wat je kunt konstateren is, dat de be
staande overleg- en besluitvormingsstruk
turen ni~t meer in staat zijn om deze 
zich verscherpende tegenstellingen op te 
vangen, te kanaliseren en "op te lossen" 
In deze situatie nu wordt een nieuw mid
del ingezet om de hier opgehoopte kon
fliktstof te absorberen: de BMD. 
Als we het zo bekijken, dan gaat het in 
de BMD eigenlijk om het "pacificeren" 
van een strijd die steeds gewelddadiger 
vormen dreigt aan te nemen. 

de Brauwer 
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wapens begraven J S~dd 't ~ ~ 
Met het woord "pacificeren" worden vooral 
twee dingen bedoeld. 
Op de eerste plaats gaat het om pacifi
katie in zijn meest letterlijke beteke
nis: het begraven van de wapenen. Hier 
zien we de BMD verschijnen als een 
poging om het konflikt van zijn g~weld
dadige kanten te ontdoen en te ver
anderen in een zogenaamde zakelijke dis
kussie: het verplaatsen van het strijd
toneel van de weilanden rond Dodewaard 
naar de vergadertafels. We zien hier ook 
een belangrijk risiko"dat verbonden is 
met de deelname aan de BMD, namelijk het 
gevaar dat de anti-kernenergiebeweging 
ontdaan wordt van haar machtsbasis, haar 
vermogen om grote aantallen mensen te 
mobiliseren en te organiseren tot daad
werkelijk verzet. 

geen tegengestelde ideeên 
Op de tweede plaats gaat het om pacifi
katie in een meer afgeleide zin: via 
allerlei strategieën verschijnen tegen
gestelde standpunten in de diskussie 
als "in principe overbrugbare verschil
len van mening". Iedereen die wel eens 
aan een inspraakproced~re heeft meege
daan, weet vermoedelijk wat hier be
doeld wordt. Via een vaak heel ingewik
keld en subtiel spel worden te9&n
standpunten en visies geneutraliseerd, 
ontdaan van hun tegengesteld karakter, 
en uite~delijk ingevoegd als varianten 
in een model, dat in wezen geen prin
cipiële ombuiging van de bestaande 
toestand toelaat. De eerste taktische 
manoevres op dit vlak kunnen we nu al 
signaleren: het ~erschuiven van tema•s. 
Wat begon als een diskussie over het 
energiebeleid, dreigt nu uit te lopen 
op een diskussie over de mate van 
ekonomische groei en de werkloosheid 
die daarvan het gevolg zal zijn. De 
voorstanders van eeh matigingsbeleid 
ten aanzien van de energieproduktie en 

geen kernenergie = 
zo zeggen zij 
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-konsumpt~e dreige~ op de~e manier in 
de positie gemanoevreerd te worden dat 
zij de gehele werkloosheidsproblematiek 
zullen moeten oplossen. 

meedoen èn niet meedoen 

De BMD dus als poging om de strijd rondom 
de toepassing van kernenergie te pacifi
ceren .• Niet meedoen dus? 
Zo eenvoudig ligt de zaak niet. OOk al 
beslist de BMD niet over het toekomstige 
energiebeleid en zijn er aan deelname 
duidelijke risiko's verbonden, zij 
biedt toch ~mogelijkheid om de poli
tieke besluitvormi~g te beinvloeden. 
Deelname aan de BMO. kan met name van be
lang zijn om de politieke èlruk op het 
CDA te vergroten. Het standpUnt van deze 
partij zou namelijk wel eens een door
slaggevende rol in dé uiteindelijke.be
sluitvorming kunnen spelen. 
Het beste lijkt te zijn een strategie 
van deelnemen ên niet-deelnemen. Dat 
wil zeggen dat men binnen de BMD met 
kracht het eigen standpunt op tafel 
legt, rekening houdend met alle moge
lijke taktische manoevres en valkuilen, 
maar men laat zich niet opsluiten bin
nen het officiële diskussiegebeuren en 
gaat gewoon door met waar men de laat
ste jaren mee bezig is gew.eest: het 
ontwikkelen van de anti-kernenergie
beweging. 

Arnold Steenbrink 
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Nederland internationaal verstrikt 

Er is allang gekozen 
Het Nederlandse v.olk wordt vriendelijk uitgenodigd zijn mening te ge
v~n over de toekomstige energievoorziening. Een paginagrote adverten
tie van de Stuurgroep Brede Maatschappelijke Diskussie (zaterdag 17 
oktober '81) onderstreept het belang van deze diskussie. 

"Het energieprobleem wordt zorgwekkend" 
( •• ) "Nu wordt daarover de laatste tijd 
al heel wat afgepraat. Door politici, ge
leerden en aktiegroepen. Alleen ••• veel 
standpunten botsen. Begrijpelijk bij 
zo 1 n zaak van levensbelang. Maar toch, 
we moeten nu kiezen. Anders kunnen we 
straks niet koken, wassen, autorijden, 
scheren, strijken, televisiekijken en 
stoken zoals we zouden willen. U niet. 
UW kinderen niet en kleinkinderen niet". 
Nog afgezien van de oubollige tekst 
(die we ook herkennen in de meest recen
te produktie van de NV GoK.N.) luidt de 
grote vraag: "WAT HEBBEN WE TE KIEZEN?" 

atoomstroom tegen wil en dank 
De nederlandse bevolking heeft nu al 
niet te kiezen welke stroom zij gebruikt. 
Tegenstanders van Dodewaard en Borssele 
krijgen ongevraagd atoomstroom uit hun 
stopkontakten. Indien deze kerncentrales 
gesloten zouden worden - als resultaat 

· van de :brede diskussie - dan betekent dat 
in geen geval dat Nederland zonder 
atoomstroom verder g~at. Als . we in de 
toekomst elektriciteit moeten ~porteren 
(waar de elektriciteitsmaatschappijen op 
zinspelen in geval van sluiting) is de 
kans groot dat er een flinke portie 
"atoomstroom" wordt ingevoerd via het 
internationale koppelnet. De atoomplannen 
en -programma's van Belgi~, Frankrijk en 
West-Duitsland liegen er niet om. Deze 
drie landen volgen het door de EEG uit
gestippelde pad, om in 1990 de helft van 
de elektriciteit op te wekken met kern
centraleao Belgi~ zal d~ze mijlpaal be
reiken in 1984, en Frankrijk hoopt in 
het jaar 2000 ruim driekwart atoomstroom 
te produceren. 
De Europese Kommissie en de OESO (Orga
nisatie voor Europese Samenwerking en 
Ontwikkeling) richten regelmatig waar
schuwingen aan het adres van Nederland, 
dat te veel olie verbruikt en te weinig 
kernenergie toepast. 

contracten afgesloten 
Nederland zit verstrikt in een interna
tioneel energie-net. De vergelijking met 
bijvoorbeeld de NAVO-samenwerking gaat 
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duidelijk op: als zo'n klub een besluit 
neemt, dan behoort elke lid-staat mee 
te doeno Dat geldt voor kernwapens, maar 
ook voor de toepassing van vreedzame 
kernenèrgie. 
Nederland is lid van talloze klubs, zo
als Euratom, IAEA (Internationaal Atoom 
Energie Agentschap), IEA (Internationaal 
Energie Agentschap), OESO, enz. 
Op die manier wordt het vaderlandse ener
giebeleid min of meer bepaald door in
ternationale organen en afspraken. Er is 
niet veel te kiezen voor de bevolking. 

Bovendien heeft Nederland een aantal 
keuzes al gemaakt: er bestaat een af
spraak tussen de Nederlandse staat en de 
westduitse Vereinigte Elektrizit!ts Wer
ke (VEW) waarbij Nederland goedkoop 
aardgas levert, dat tussen 1990 en 2000 
wordt "betaald" met duitse stroom uit 
kolen- en kerncentrales. Zo zijn er tal
loze voorbeelden. van afspraken, die 

duidelijk buiten de diskussie vallen. 
Op de keper beschouwd betekent de brede 
diskussie niet zo veel als de Stuurgroep 
suggereert. 
Het is niet aan te nemen dat wij ons mo
gen uitspreken over de opstellingen en 
doelstellingen van de eerder genoemde 
(internationale) instanties, die in 
feite de keuzes maken en opleggen. 

grensgevallen 
Kernenergie zal het hete hangijzer 
worden in de diskussie. Politiek 
Den Haag zal na afloop beslissen 
over het lot van Dodewaard en Bors
sele. Het ziet er naar uit dat de 
Nederlandse kernenergie-geschiede
nis in 1984 aan het laatste hoofd
stuk toe is. 
Maar daarmee zijn we er niet: 
Kijkend over de landsgrenzen zien 
we kolossale atoomparken verrijzen 
in Doel (zes centrales), Gravelinas 
(Noord-Frankrijk), langs de Maas 
(Chooz, Tihange in België). Onder 
de zuidgrens alleen al ongeveer 20 
kerncentrales, plus een atoomcen
trum in Mol. Langs de oostgrens 
hoopt .men ooit te kweken in Kalkar 
(met Nederlandse bijdrage) en plant 
men diverse kerncentrales langs de 
Rijn en de Elbe. 
De nucleaire bedreiging komt vanuit 
het buitenland. De gevolgen van 
normale en abnormale lozingen (ra
dioaktieve stoffen in lucht en wa
ter) zullen zich dan ook manifeste
ren in het "atoomvrije" Nederland. 

Ideeën milieubeweging in stroomversnelling 

Vergeten scenario· uit de la 
Sinds de energieqcrisis" van 1973 is het een rage geworden om de toe
komstige energievoorziening (tot het magische jaar 2000) weer te geven 
in de vorm van zogenaamde scenario's. De afgelopen jaren zagen talloze 
scenario's het licht. Ministeries, stuurgroepen en planburo's, olie
maatschappijen en internationale instituten rekenden ijverig vooruit. 
Ieder met zijn of haar belangen op de achtergrond. 

Sinds de energie"krisis'" van 1973, is 
het een rage geworden om de toekomstige 
energievoorziening (tot het magische 
jaar 2000) weer te geven in de vorm 
van zogenaamde scenario's. De afge
lopen jaren zagen talloze scenario's 
het licht. Ministeries, stuurgroepen, 
planburo's, oliemaatschappijen en 
internationale instituten rekenen ijve-
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rig vooruit. Ieder met zijn of haar 
belangen op de achtergrond. 

andere uitgangspunten 
In 1977 publiceert Ingenieur Theo Pot
ma een verrassend scenario, dat sterk 
afwijkt van alle andere voorspellingen. 
Het energieverbruik kan flink omlaag, 
zonder dat we er een veer voor hoeven 
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te laten. Ook de uitgangspunten zijn 
totaal anders: milieubeheer, energie
besparing en aangepaste kleinschalige 
produktie en konsumptie. Volgens Pot
ma zal de ekonomie niet meer groeien 
(op de nul-lijn): geen groei in de wel
vaart, maar toename van het welzijn. 
Via de Vereniging Milieudefensie, die 
Potma's scenario publiceert, wordt dit 
scenario de blauwdruk van de energie
en milieubeweging. 
Bet scenario wordt ook aangeboden aan 
de toenmalige Minister van Ekonomische 
Zaken, de heer Van Aardenne .. Er gebeurt 
echter niets. Drie jaar ligt •t in een 
burolade op het ministerie. 
Als de BMD wordt aangekondigt in 1980, 
veert het Centrum voor Energiebesparing 
(door Potma en anderen opgezet) omhoog 
en gaat aan de bel hangen bij de Minis
ter. Met veel pijn en moeite krijgt men 
gedaan dat het "vergeten scenario" offi
cieel mag worden doorgerekend op de 
computers van het Centraal Plan Buro. 

eerste resultaten 
Begin november 1981 wordt een klein 
tipje van het eerste rekenwerk bekend: 
een klap voor de grootschalige indus
trie! Zomaar 500.000 nieuwe arbeids
plaatsen erbij, met forse daling van 

het 'wegetenscenario' valt niet zo op ... 
het nationale energieverbruik. Dat kàn 
toch niet! 
Ekonomische Zaken en de Stuurgroep wa
ren aanvankelijk in hun wiek geschoten 
over de vroegtijdige publikatie. Zij 
hadden alles willen bewaren voor het 
interimrapport van de BMD, dat midaen 
volgend jaar moet verschijnen. De mi
lieubeweging wilden echter de publieke 
opinie al eerder beinvloeden. 

toch vervolgstudie 
Met spanning wordt nu verdere uitwer
king afgewacht. De Stuurgroep zal dit 
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financieren. Zij moet wel. De milieu
beweging zou meteen aan de noodrem 
trekken als er geen geld zou komen. En 
daarmee zou de BMD-trein na de aarze
lende start weer tot stilstand komen. 
De resultaten van het vergeten scena
rio dienen in grote oplage te worden 
verspreid. 
Als de Nederlandse bevolking wordt 
uitgenodiqd mee te praten, heeft dat
zelfde volk ook recht op " tie
ve informatie". 

:IK J(W/VIt iiil'li .WA6lN. 
AI~VE~ ·lcJ~ N"' PR~t:.tES 
lfOE7EI'I DÛ/Ci.IHifM;/f 

steiUng 

WK 

"De BMD (Brede Maatschappelijke 
Diskussie over energie) dient 
een duur te hebben die minstens 
gelijk is aan de halfwaardetijd 
van het isotoop Pu239n. 

Stelling bij proefschrift "Eher
giebesparing in de sociale woning
bouw" van L.A. Meyer (Groningen, 
16 oktober 1981) 

P.S. De halfwaardetijd van Pluto
nium 239 bedraagt 25.000 jaar! 

emotionele reactie-----
Foei! Een 'links en rechts graag ge
lezen' weekblad reageert: het ver
geten scenario schildert een "kabou
terlandschap" en heeft "alleen een 
kans van slagen in een totalitair 
ingerichte samenleving". 
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We·rkgelegenheid: waar en waarvoor? 

Ekonomie en energie 
Waar komt al die drukte toch vandaan? Energiescenario's, rapporten, 
kommissies en bezwerende uitspraken over het al dan niet uitgaan van 
de lampen. Energie, en dan met name elektriciteit is de nieuwe spraak
maker in de Nederlandse politiek. 

Het gaat in feite om veel meer . De hele 
diskussie die hierachter schuil gaat is, 
wat de ekonomiese toekomst van Neder
land moet worden. Is er in de toekomst 
nog plaats voor groei (van produktie -
konsumptie)? Roe zal het met de werk
gelegenheid gesteld staan? 
Een voorbeeld. Een aantal bedrijven -
elektrochemische en metaalverwerkende 
bedrijven - is voor hun produktie sterk 
afhankelijk va.n elektriciteit. Bij deze 
kapitaalintensieve bedrijven hebben de 
energiekosten grote invloed op de prijs 
van de produkten. Verhoging van de 
stroomprijs heeft voor zo'n bedrijf 
direkte gevolgen voor de internationale 
konkurrentiepositie. 

ketelbouw 
Een ·ander voorbeeld is de positie van 
de toeleveringsbedrijven. De Nederlandse 
ketelbouw is in de problemen gekomen 
door het uitblijven van binnenlandse 
orders. Hiermee staat de werkgelegenheid 
van 4000 mensen op de tocht. 
~rtom planning va.n elektriciteitepro
duktie heeft grote invloed op de hui
dige werkgelegenheid. Een slogan die 
de elektriciteitsmaatschappijen maar 
al te graag in de toond nemen. 
Onder druk van 'de werkgelegenheid • is 
het misschien wenselijk te zWichten voor 
de plannen van de elektriciteitsprodu
centen. Nederland tooet dan baa,r verouderde 
centrales vervangen. Bovendien tooet er 
plaats gemaakt worden voor nieuwe kern
energie- en kolencentrales . (Dit voor
komt ook het verlies van goed•geschoold 
personeel in een hoogwaardige téchnÇ>lo
qie!) De uitbreiding met enkele kleine 
warmte-kracht-installaties dekt deze 
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plannen met een milieuvriendelijk sausje af. 

overcapaciteit 
Nederland heeft nu een overcapaciteit 
van 5000 MW (een vermogen gelijk aan 
dat van de centrales in Borssele, Geert
ruidenberg, Buggenum en Maasbracht te
samen}. Een overcapaciteit boven het 
maximaal gevraagde vermogen is nodig om 
storingen en reparaties tops e.d. op te 
kunnen vangen. Maar voor Nederland is 
3000 MW daartoe voldoende. Het vermogen 
dat nu opgesteld staat maakt een groei 
in het elektriciteitsverbruik toogelijk. 
Omdat de energiebedrijven " onbeperkte 
kontinUè levering van elektriciteit" in 
hun vaandel hebben staan, wordt in de 
planning uitgegaan van groei . 

bedrijfsleven 
Deze lijn wordt sterk gestimuleerd door 
het bedrijfsleven. Een groep bedrijven -
Stork, VMF, RSV en Bredero - zijn voor
stander van kernenergie. Zij willen de 
Canadese zwaarwaterreaktor CANDU in 
Europese licentie voor Nederland 
winnen ( • •••• • werkgelegenheid •.• ). De 
andere groep zijn de oliemaatschappijen, 
Shel"le en Esso voorop, die· vooral be
langstelling hebben in kolenvergassing 
en LPG, .De investeringen hiervoor moeten 
uit de aardgaswinsten betaald worden. 
Het inhaken op deze lij~ heeft grote 
bezwaren op· milieutechnies, ekonomies 
en demokraties nivo . De werkgelegen-
heid is er misschien tijdelijk bij gebaat. 

alternatief 
Maar als ~et energieroer omgegooid 
wordt, en de · ~roeigedachte uit ·de 
scenario's verdwijnt, kan de werkge
legenheid daar ook bij gebaat zijn. Denk 
daarvoor maar aan dè energiebesparinqs
materialen, kringloopindustrie en alter
natieve energietechnieken. 
De ketelindustrie die nu door de uitge
bleven uitbreiding ~n elektriciteits
centrales in .de knoei is gekomen, zou 
misschien haar aandacht kunnen verleggen 
naar ketelbouw voor stadsverwarming&-
installaties! 

Jvd.A 
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Buitenparlementaire akties met KEMA-keur 

De hobby van een lobby 
"De problematiek van de kernenergie is erg kemplex en daarom ook 
niet met een tekst op een stikker af te doen", met het intrappen 
van deze open deur trekt de heer Wasser de aandacht. Hij is pu
blieksvoorlichter voor de zogenaamde Arnhemse Instellingen. Deze 
bedrijven, KEMA, SEP, VEEN en VDEN, tesamen verantwoordelijk voor 
de elektriciteitsvoûrziening, zijn de meest fervente voorstanders 
van kernenergie in Nederland. Op een bijeenkomst van Maatschappij 
leraren voert Wasser zijn pleidooi om hèt kernen~rgieverhaal door 
een deskundige te laten vertellen; en wie zijn dat méér dan d~ des
kundigen die er dagelijks mee werken? 
De kernenergielobby is uit zijn hol gekomen. Een nieuw offensief 
is begonnen. 

al jaren diskussie 
De diskussie over (kern)energie wordt 
al jaren gevoerd in dit land. Er is in 
de loop der tijd wel iets gewijzigd in 
het energiebeleid. In 1976 besloot de 
toenmalige regering Den Uyl de bouw van 
3 nieuwe kerncentrales op te schorten. 
Maar in de ogen van de anti-kernenergie
beweging was qat slechts een loos gebaar. 
Fundamentele veranderingen in de rich
ting van een veilige, demokratische ener
gievoorziening werden niet aangebracht. 
Het geduld van de anti-kernenergiebe~e
ging raakte langzaam aan uitgeput. 
Nieuwe aktievormen en strategieên werden 
toegepast om de overheid nogmaals op 
haar verantwoordelijkheid te wijzen. 
Als de beweging naar de (symbolische) 
blokkade-strategie grijpt, slaat de over
heid onverbiddelijk toe: "Dit mag niet, 
dit gaat te ver." "De rechtsstaat komt 
in gevaar, als iedereen op deze manier 
zijn gelijk wil afdwingen ••• " 
De overheid reageert op dat punt uiterst 
selektief. Nooit werden dergelijke op
merkingen gemaakt over de handelingen 
van andere 'pressiegroepen' • Nooit werd 
de ME (of andere ordehandhavers) ingezet 
tegen de vaderlandse industrieo 
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industrie in aktie 
Juist de industrie voert al jaren lang 
buitenparlementaire akties vóór de toe
passing van kernenergie. 
De bouw van Dodewaard en Borssele, de 
plannen voor Snelle Kweekreaktor Kalkar, 
de uitbreiding van Ultracentrifuge Al
melo, deelname aan de franse Snelle Kwe
ker Super Phénix, enz. Dergelijke plan
nen en beslissingen zijn uitgebroed door 
de nederlaodse industrie, in nauwe samen
werking met de elektriciteitsmaatschap
pijen. Regering en parlement hebben 
slechts mogen praten over voldongen fei
ten. Het buitenparlementaire geritsel 
werd omkleed met begrippen als 'werk
gelegenheid', 'konkurrentiepositie' en 
'veilige en goedkope stroomvoorziening'. 
De publieke opinie dreigt al te sterk 
tegen kernenergie gekant te raken. Nu 
het startsein voor de BMD gegeven is, 
is het de hoogste tijd om de belangen 
achter de kernenergie te beschermen. 

bundeling 
Elektriciteitsopwekking was in het be
gin van deze eeuw een lokale aangelegen
heid. Met de moderniserinq van de indu-
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strie kwam er ook een elektrifikatie 
op gang. Uit zorg voor een gegarandeer
de elektriciteitslevering moesten er 
provinciale, later landelijke afspra
ken en voorzieningen getroffen worden. 
Deze schaalver~oting verdrong de 
plaatselijke maatschappijen en daarmee 
de zeggenschap en kontrole van de kon
sument. Alleen op aandeelhoudersverga
deringen kan de volksvertegenwoordiging 
nog meepraten. 
De overheid gaf het heft in handen van 
de VDEN (Vereniging van Direkteuren van 
Elektriciteitsbedrijven in Nederland). 
Zo werd bundeling van energie als mid
del voor 'ononderbroken elektriciteits
voorziening' een niet te doorbr~en 
energiemachtsbolwerk. Het Nederlandse 
energiebeleid was in handen van een paar 
direkteure~ met een Carte Blanche. Zij 
zijn immers de deskundigen. 

kernenergie op het toneel 
Op het spoor gezet door het Amerikaanse 
'Atoms for Peace' programma volgde een 
aantal Nederland$e bedrijven de stralen
de atoomster. Zij vonden daarvoor een 
gewillige reisgezel bij de elektrici
teitsbedrijven. Deze liepen al in 1955 
met kernenergieplannen rond. De direk
tie van de PNEM, grote roerganger van 
de VDEN, had hiervoor al een plaatsje 
aan de Biesbosch gereserveerd. Maar 
deze plannen bleken te duur te zijn. 
Dodewaard werd in 1964 uiteindelijk 
verbonden aan de eerste Nederlandse 
kerncentrale. Tegen wil en dank, want 
de overheid gaf achteraf (in 1965) 
goedkeuring aan de Véstigi.ngsplaats. 
Aan de bevolking werd in het geheel niets 
gevraagd. 
Dit is kenmerk nummer één geworden van 
het Nederlandse ke:rnenergiebeleid. Het 
tweede Nederlandse kemenergieprojekt, 
de Ultra Centrifuge in Almelo kreeg in 
1971 het parlementaire fiat.Daarvóór 
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had de Nederlandse Industrie, samen 
RCN (Reaktor Centrum Nederland) , TNO en 
het FOM een feitelijke start gemaakt met 
een pr~ffab~iek die Uranium zou ver
rijken. 
De bezwaarschriften tegen de kerncen
trale in Borsele lagen no9 bij de Raad 
van State toen deze twe~de Nederlandse 
kerncentrale in bedrijf werd gesteld. 
OVerigens visten de Nederlandse bedrij
ven die zich in de atoomwereld hadden 
gestort (Philips, RSV, Comprimo en 
Bredero), voor de bouw van deze cen
trale ook achter het net; PZEM, eige
naar van de centrale had de opdracht 
aan Siemehs/AEG uitbesteed. 

' 

openbaar energiebeleid 
Deze nageboortes van politieke beslui
ten maken het eeps te meer noodzakelijk 
dat er een openbaar ener9iebeleid ge
voerd gaat worden. Bij de besluitvor
ming hierover dienen niet alleen eko
nomiese argumenten afgewogen te worden. 

JvdA/WK 
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boekbespreking 

Energie, geen probleem? 
Om de vraag te kunnen beantwoorden, of energie een probleem is, moet er 
eerst een analyse gemaakt worden van de mogelijke toepassingen van de ver
schillende energiebronnen. 

Er zal gezocht moeten worden naar de 
mogelijkheden van alternatieven voor 
de huidige situatie. De betrekkelijk 
nieuwe eindige en oneindige bronnen 
moeten met voorrang ontwikkeld worden, 
om tot een juiste afweging onderling 
te kunnen komen. De zachte technolo
gie loopt al jaren achter. De huidige 
energieopwekking is hoofdzakelijk be-

perkt tot de delfstoffen kolen, olie, 
gas en uranium. Ontwikkeling vàn die 
bronnen is sneller gegaan dan die van 
bijvoo~eeld zonneënergie. 

fantasiecrisis 
De Stuurgroep doet alsof olie en gas 
al op zijn. De auteurs hebben dit pro
bleem bekeken. Ze komen tot de con
clusie dat het teko~t aan energie in 
feite een tekort aan fantasie is. 
De regering en energieproducenten ver
tellen ons dat er sinds 1973 een ener
giecrisis heerst. Maar is die niet 
aangegrepen om er een slaatje uit te 
slaan? Opmerkelijk zijn in ieder geval 
de winsten van de oliemaatschappijen 
sinds 1973. Deze zijn groter dan ooit! 

olie 
De voorraden. TWee voorbeelden. We be
ginnen met olie. Behalve de bekende 
produktie door de OPEC-landen en op 
de Noordzee, bestaan er nog vele andere 
mogelijkheden om deze motor van onze 
economie te winnen. In de Tweede We
reldoorlog hebben de Duitsers een me
thode ontwikkeld om olie uit steenkool 
te winnen. Het verkregen produkt heet 
syncrude. Zuid-Afrika gebruikt deze 
manier om aan de nodige o~ie te komen. 
u ziet, dat -me~ een beetje fantasie 
het olie-embargo -van de VN omzeild 
kan worden. Verder kan er olie gewon
nen worden uit teerzand, wat op ver
schillende plaatsen op de wereld voor
komt. Alleen de voorraden· in Canada 
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al bevatten op zijn minst drie miljard 
v~ten olie. Ter vergelijking: de con
ventionele reserves bedragen 1 miljard 
vaten olie. Met een beetje fantasie dus 
krijgen we· langere adem om de andere 
energiebronnen te ontwikkelen. 

gas 
Ook opvallend is de analyse die gege
ven wordt van de aardgasvoorraden. Bij 
de berekening van de voorraden weTd er 
tot nu toe van uit gegaan, dat de hoe
veelheden absoluut waren. Nadat iets 
meer dan twintig jaar geleden bij Sloeb
teren in Groningen het eerst grote 
Westeuropese gasveld werd ontdekt, 
blijkt nu, in het begin van de tachti
ge~ jaren, de totale gasreserve van 
West-Europa ongeveer 10 biljoen m3 
aardgas te omvatten (wereldvoorraad on
geveer 500 biljoen m3) • ~er jaar ge
bruiken we 'daarvart 2 b1ljoen .m3. Al met 
al een aardige voorraad. En daarbij be
twijfelen de auteurs of deze voorraad 
absoluut is. Doo~dat de bestaande aard
gasbellen langzaam leeg lopen, neemt de 
verzad-iging af en kan er nieuw aardgas 
geproduceerd worden, zo· menen de au
teurs. Dit zou een belangrijke uitbrei
ding van de reserve betekenen. 

Behalve dit kleine facet van het ener
gieprobleem komt de zachte technologie 
van de energieopwekking in veel van 
haar as pekten ter sprake. Het boek 
geeft een bijna ongekende hoeveelheid 
van mogelijkheden aan. Helaas is er 
niet veel ruimte besteed aan de eco
nomische, macqts- en veiligheidsproble
matiek. De verdeling van het energie
gebruik tussen rijk en arm op de wereld 
komt ook wat magertjes uit de verf. Het 
boek is aanbevelenswaard door zijn lees
baarheid en uitgebreidheid. Het toont 
overduidelijk aan dat er mogelijkheden 
genoeg zijn. 

Energie, geen probleem? bijdrage 
aan een discussie over energie. 
door Johan A. van Reijn en Peter 
R. Odell. Amsterdam, Be~t Bakker, 
1981. 187pp. foto's tabn.krtn. 

TdL ISBN 90-6019-801-8 f25,-
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open brief 

Strategische overpeinzingen 
Wat moeten we nu, tijdens de BMD doen, 
om te zorgen dat de kernenergie defini
tief uit Nederland verdwijnt? 
Ten eerste, zou het mogelijk kunnen zijn 
om de uitslag van de BMD op alle fronten 
'nee' te laten zijn, dus onder erkenning 
van alle of in ieder geval vele argumen
ten. Ik zie hier weinig perspektteven in. 
Alleen een grote ramp met een kerncentrale 
het liefst met veel doden, zou misschien 
een steekhoudend argument kunnen vormen 
(tenminste: in brede lagen van de bevol
king erkend), maar ik vind niet dat je je 
argumenten met lijken moet bewijzen. Dat 
het inmiddels misschien toch nog zover 
komt acht ik echter toch weer niet uit
gesloten. 
Ten tweede is het mogelijk de argumenta
tie te verbreden. Ik bedoel hiermee het 
volgende: afgezein van het feit dat aan 
kernenergie gigantiese bezwaren kleven, 
is kernenergie waarschijnlijk helemaal 
niet nodig. Door middel van besparingen 
op energie en grondstoffen en door het op 
grote schaal invoeren van milieuvriende
lijke .alternatieve energiebronnen kunnen 
kerncentrales overbodig worden. Men leze 
bijvoorbeeld het scenario van Theo Potma. 
'Alternatief' dient dan te worden opgevat 
als 'alternatief voor atoomstroom'. Pro
paganda voor onderzoek en investeringen 
op het gebied van hernieuwbare energiebron
nen enerzijds en het pleiten voor een 
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mentaliteitsverandering anderzijds zouden 
de twee pijlers van een strategie van de 
AKB kunnen zijn, onafhankelijk van welke 
uitkomst.van de BMD dan ook. 
Dit immers maakt kernenergie overbodig, 
waardoor de redeneertrant van de atoomlobby 
van:'jullie verspillen energie, dus wij 
bouwen kerncentrales, dat is goed voor 
jullie' niet meer opgaat. Op dat moment 
kunnen de ware belangen achter kernener
gie worden blootgelegd. In ieder geval 
ontstaat er een nieuwe basis voor de 
strijd tegen kernenergie. 

TOekomstmuziek, een mooi verhaal zul je 
misschien zeggen,of: weer zo'n ideetje 
van een windmolenmaniak. Misschien. 
Maar dit verhaal houdt wel een paar 
waarschuwingen in, zo van: dat is het 
spel, en dit zijn de risiko's als je het 
zó speelt. Misschien ben ik een geboren 
pessimist en loopt het allemaal veel 
beter af, maar het is altijd nog beter 
om de bui te zien hangen dan om later 
zonder paraplu in de regen te lopen. 

Goois Energie Komitee 
Egbert Pelgrim 

tel. 035-19611 

Noot van de redaktie: met instemming van 
de schrijver is slechts een fragment van 
de open·brief afgedrukt. De integrale tekst 
is bij de schrijver op te vragen. 
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Ik he:b de Brauw maar 
eens opgebeld. • • 

En ik kreeg hem nog aan de lijn ook, na het noemen van allicht. Een 
vriendelijke man en rap van tong. Hij wilde graag de BMD-allicht 
toegestuurd krijgen. 

Wat is het doel van de BMD? 
"Nou, de aanleiding is eigenlijk, dat 
het parlement tot een uitspraak wil 
komen over kernenergie. Maar wij als 
Stuurgroep vinden dat te eng. Het hele 
energieprobleem zal ter diskussie 
staan, tegen de achtergrond van de 
visie op de maatschappij. Maar we 
gaan niet praten over mogelijke slui
ting van de centrales in Borssele of 
Dodewaard. We gaan praten over een 
energiebeleid vanaf 1990. Dat is het 
belangrijkste. Dat plaatje moet wor
den ingevuld. Het is niet wezenlijk, 
hoe je daar dan komt, met of zonder 
die anderhalve kerncentrale van nu. 
In de tussentijd zal het parlement 
geen besluiten nemen over kernener
gie." 

En de door haar goedgekeurde aantraa
ten dan met EngeZand en Frankrijk 
over de ve~erking van atoomafval? 
"De situatie tot 1990 is in wezen 
niet belangrijk." 

Hoe zit de BMD in elkaar? 
"We zijn nu met de informatiefase be
zig. Iedereen kan tot begin december 
zijn ideeën geven over hoe het ener
gieplaatje er na 1990 moet uitzien. 
Al deze meningen worden midden vol
gend jaar gebundeld in het zogenaamde 
interimrapport. En daarover wordt dan 
vanaf september 1982 een jaar lang 
gediskussieerd. Dan komt er een eind
rapport van de stuurgroep. Het parle
ment en de regering zullen aan de hand 
daarvan beslissen over de inzet van 
de verschillende energiebronnen. Zij 
bekijken welk energieplaatje het 
meest geaccepteerd wordt." 

Het kabinet Den UyZ nam in 1974 het 
besluit om drie nieuwe kernaentraZes 
te bouwen. Ligt dat besluit er nog? 
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"Nee, de diskussie is open. Er liggen 
straks alleen maar visies van ver
schillende mensen en organisaties op 
het toekomstig te voeren energiebeleid. 
En de visie van de regering is er daar 
één van." 

Veronderstel dat kernenergie door de 
meerderheid van de bevolking geaaaep
teerd zou worden. Dan blijft toah nog 
een belangrijk probleem of de mensen 
uit de regio~ waar een kernaentraZe 
gebouwd zou moeten worden~ dat ook 
doen. 
"Ja. Bij de installatie van de Stuur
groep door het Ministerie van Ekono
mische Zaken is ons de opdracht mee
gegeven, ook te onderzoeken hoe de mo
gelijke ve~tigingsplaatsen voor nieuwe 
kerncentrales (de Noordoostpolder en 
Borssele) bij de betrokken bevolking 
zouden vallen. Wij hebben aan Ekono
mische Zaken geschreven dat de Stuur
groep dit onderzoek moeilijk inpasbaar 
acht in de BMD. De indruk zou gewekt 
kunnen worden dat de besluiten voor 
kernenergie in feite al genomen zijn." 

Ste Z dat Neder Zand bes Zui t af te zien 
van kernenergie~ dan zitten we met de 
wilde plannen van onze buurlanden. Dat 
verhoogt natuurZijk de motivatie van 
de grensbevolking om aan de BMD mee te 
doen~ niet. VeeZ hebben zij er toah 
immers niet aan. 
"Dat is begrijpelijk. Maar in haar 
eindrapport zal de Stuurgroep, als men 
dat v.an haar vraagt, mogelijk ook 
voorstellen doen over dat probleem." 

En dan tenslotte de kernwapenkwestie. 
Een bezwaar tegen kernenergie is de 
relatie met de verspreiding van kern
wapens. 
"Nou, wat kerncentrales betreft is dat 

"diskutabel. Maar voor wat de opwerking 
betreft is die relatie duidelijk aan
wezig. OVer de situatie in het buiten
land kan de Stuurgroep evenwel niets 
zeggen. Nederland heeft g.een opwerkings
fabriek." 
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Een andere schakeZ tussen vreedzame 
kernenergie en het atoo~apen is de 
verrijking. En zo'n fabriek staat er 
üJeZ een in NederZand~ in AZmeZo~ de 
UCN. 
"Ja, de verrijking, dat zei ik." 
Nee, U had het aZZeen over opwerking ••• 

En toen leek de Brauw het verschil niet 
meer te weten. Gelukkig kon ik de dag 
na mijn gesprek in de dagbladen lezen, 
dat ook de UCN in Almelo meegenomen 
zou worden in de diskussie, zeer tot 
ongenoegen overigens van de direkteur 
van de UCN. 

Genoeg hete kwesties dus. 
Het hoogradioaktieve afval, dat we te
rugkrijgen van de opwerkingsfabrieken 
is na 1990 beslist nog radioaktief. 
Het parlementsbesluit tot goedkeuring 
van de opwerkingacontracten is dus fei
telijk al wèl een besluit voor na 1990. 
En dit is niet het enige waar vooruit
gelopen is. 

En als Nederland dan al kernenergievrij 
wordt, dan zijn België, Frankrijk en 
Duitsland het nog niet. Ofschoon zo~n 
BMD-resultaat natuurlijk gretig in het 
buitenland door onze anti-kernenergie
vrienden en vriendinnen gebruikt zal 
worden. (Kan een klein land ook hier 
groot zijn?) 

Ook blijft het·de vraag, of betrokken 
regio's op landelijk niveau genomen be
sluiten zullen accepteren. Dat is een 
hete brij, waar de Stuurgroep liever 
omheen draait. 

Tenslotte is de kernenergiekwestie in 
al zijn onderdelen nauw verweven met 
de kernwapenkwestie. 
Je kunt het dus echt ingewikkeld maken. 
Of zeggen we gewoon nee tegen kern
energie? 

JB 

Noord Brabant 

Provinciaal Energie Komitee N.Br. 
Korvalseweg 43, 
5025 JB Tilburg, 013-324422 

EK BoZ, Hof van Sulzbach 52, 
4624 KH Bergen op Zoom, 01640-50558 

EK Roosendaal, Odiliadonk 34, 
4707 TK Roosendaal, 01650-41216 

Werkgroep Kernenergie, Darlokveld 13, 
4731 VK Oudenbosch, 06152.--6685 
Energiegroep Zevenbergen, Melijn 19, 
4761 NM Zevenbergen 

EK Breda, Zandbergplein 14, 
4818 NJ Breda, 076-146105 

SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2 
4881 EJ Zundert, 01696-4484 

André v.d. Velden, lijsterhof 23, 
4921 VA Made, 01626·2465 

Werkgroep Kalkar, Lieve Vrouwenplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013·357058 

Wereldwinkel, Molenstraat Sb, 
5051 LD Goirle, 013-344641 

Energiecommissie, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01612·4248 

Kernenergie Allicht niet, 
Grótestraat 51,: 
5151 JC Drunen, 04163-72254 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
5200 BL 's Hertogenbosch, 073-1~4893 

SSK Oss, Hooghuisstraat 23, 
5341 ÇD Oss, 04120-25873 
SSK Sçhijndel·, Oost Friestandstraat 91, 
5482 GV Schijndel, 04104-74879 

WSAK, de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904-4609 

Energiebureau, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 040-443063 
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adressen 

SSK Eindhoven, Smalle Haven 1, 
5611 EH Eindhoven, 040·453299 
Energiewerkgroep, Waterhoenhof 2, 
5672 VH Nuenen, 040-833204 

EK Best, J. Hendrikxstraat 22, 
5684 XJ Best, 04998-73125 

Mariet de Swart, Zwin 29, 
5751 ZT Deurne, 04930--6057 

Brabantse Milieufederatie, Wlllem 11 str. 15a 
5038 AB Tilburg, 013-356225 

PPR Brabant, Cobbenhagelaan 558, 
5037 DL Tilburg, 013--632087 

PSP Brabant, Tuinstraat 50, 
5038 DC Tilburg 

CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HA 's-Hertogenbosch 

Limburg 

Limburgs. Energie Overleg, Mariastraat 13, 
6211 EP Maastricht, 043·50130 

WSA Weert, Bassin 10, 
6001 GZ Weert, 04950·33234 

EK Venray, Hoenderstraat 10, 
5801 CK Venray, 04780--63293 

SSK Venlo, Maasstraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703-2356 

Energiegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Panningen 

REM, Postbus 523, 
6040 AM Roermond, 04750-18900 

SSK RÖermond, Roersingel 2b, 
6041· KX Roermond, 04750·12047 

SSK Zuid-Limburg, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 04490-21648 

Energiegroep, Lindeboom 29, 
6585 BC Mook, 08896-3257 

SSK Gennep, Kleefseweg 9, 
6595 NK Ottersurn 

Zeeland 

Energie Komitee Zeeland 
Postbus 208 
4330 AE Middelburg, 01180·25347 

Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 01180-35683 

Wg Kernenergie Z.VI., Postbus 11, 
4564 ZG St. Jansteen 

Overige 

Vereniging Milieudefensie 
Tweede Weteringplantsoen·9, 

.1017 ZO Amsterdam, 020-221366 

Landelijk Energie Komitee 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 020-221366 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrecht, 030·31-4314 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
3151 HA Hoek van Holland, 01747·5242 

Centrum voor Energiebesparing, . 
Oude Delft 180, 
2611 HH Delft, 015·131260 
World lnformation Service on Energy (WISE), 
Biaslusstraat 90 
1091 CW Amsterdam, 020-924264 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (V AKS) 
Breughelstraat 31-33 
.2000 Antwerpen, 031·186592 

Greenpace, Damrak 83, 
1012 LN Amsterdam, 020-231843 
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Stuurgroep Maatschappelijke Diskussie Energiebeleid, 
Postbus 20102, 

' 0 
I 
I 

2500 EC 's Gravenhage. 

Geachte leden van de Stuurgroep, 
_......_ 

Op 17 oktober j.l. hebt U per advertentie gevraagd wat naar 
uitgangspunten van het toekomstige energiebeleid behoren te 

m~~n mening d~ 
Z~]n. I 

Ik wil hierbij als mijn mening kenbaar maken dat produktie van energie vóór 
alles vriendelijk moe·t zijn voor mens en milieu. 

In het kort gezegd, houdt dit het volgende in: 

• Wij moeten ophouden met het opwekken van elektriciteit uit kernenergie. De 
bezwaren tegen kernenergie zijn welbekend: deze vorm van elektriciteitsop
wekking is onnodig duur, vervuilt het leefmi],ieu, bergt het risico van on
voorstelbare rampen in zich en vormt een bijdrage aan de verspreiding.van 
atoomwapens. Ook het feit dat kernenergie alleen in grootschalige vorm kan 
worden toegepast, maakt haar ongeschikt voor doelmatige toepassing van warm
te-krachtkoppeling; zelfs kan door deze grootschaligheid de demokratie be
dreigd worden. 

• Het lijkt er nu op dat de Maatschappelijke Diskussie zal uitdraaien op het 
maken van een keuze tussen kernenergie en kolen. Maar het stoken van kolen 
is net zo min als kernenergie de ideale vorm van energieopwekking. Aan het 
stoken van kolen kleven gevaren voor de volksgezondheid en men moet hiermee 
de grootst mogelijke voorzichtigheid betrachte~. 

• De energiebronnen die de grootste toekomst hebben zijn de duurzame: zonne
en windenergie, waterkracht, geothermische energie, getijdenenergie enz. 
Het is een grote schande dat de ontwikkeling hiervan de afgelopen tiental
len jaren zo verwaarloosd is, ten voordele van de ontwikkeling van kernener
gie. De ontwikkeling van deze bronnen dient met grote voortvarendheid aan
gepakt te worden. 

• Er kan ontzettend veel energie bespaard worden door doelmatig gebruik ervan. 
Men moet hierbij op de eerste plaats denken aan het nuttig gebruiken van 
geproduceerde warmte, die nu nog als afvalwarmte wordt beschouwd. Met name 
stadsverwarming en andere vormen van warmtekrachtkoppeling bieden grote mo
gelijkheden. Ook het beschikbaar zijn van goed en goedkoop openbaar vervoer 
kan hiertoe bijdragen. Deze mogelijkheden zijn uitgebreid beschreven in het 
zgn. ''vergeten scenario" van Theo Patma. Dit scenario moet nader uitgewerkt 
worden en de resultaten hiervan dienen op ruime schaal verspreid te worden. 

• Net over de grens van Nederland staan nucleaire installaties waarbij de Ne
derlandse bedrijvigheid in het niet zinkt: Doel, Mol, Tihange, Kalkar, Lin
gen, Ahaus. Deze bedrijven zijn voor de Nederlandse bevolking van zo'n groot 
belang dat ze niet buiten de Maatschappelijke Diskussie gehouden mogen wor
den. Het beste is dat er gediskussieerd gaat worden over de wijze waarop 
deze installaties het snelst gesloten kunnen worden; maar op zijn minst moet 
er meer duidelijkheid komen over de risico-analyses en de alarmregelingen, 
waarbij immers ook een groot deel van de Nederlandse bevolking betrokken is. 

In de hoop dat U van dit standpunt goede nota zult nemen, 

met vriendelijke groeten, 

l 

I 
I 
I 
I 
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Welke energiebronnen wilt U straks en welke niet? 
Dat hadden ze in Den Haag allang moeten weten! 
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