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REDACTIONEEL
Op 3 mei j.l. werd in TIlburg een symposium gehouden over 'ZA>nne-energteIn de woningbouw'.
Het geheel was opgezet door Energieburo De Knijpkat mIburg). de Brabantse Milleufedera1ie
en De KleineAarde (Boxtel). Doel van deze dagwas om Inkaart te brengenwat de mogelijkheden
en knelpunten zijn voor de toepassing van zonne-energie In de huidige en toekomstige
woningbouw. Vert.egenwoon:ligers van gemeenten en woningbouwve:renigingen (in Zuid-Nederland)
waren voor deze studiedagspeciaal uitgenodigd. Dooralle sprekerswerd benadrukt dat zonne
energievan belangisvoorhet milieu en datveelconsumentenerpositieftegenoverstaan. Onder
meer door ambtenaren en een arehttect werden de (on}mogelijkheden voor zonne-energie In de
woningbouw uitvoerig geschetst. Ook de Provinciale Noordbrabantse Energtemaatschappij
(PNEM) was uitgenodigd voor het houden van een Inleiding. Dit wilde (kon) zij echter niet...
In de afsluitende forumdiscussie bleekwaarom niet: Devertegenwoon:Ugervan de PNEM stelde
dat er binnen het bedrijf geen enkele prioriteit ligt bij de toepassing van zonne-energie. Dit is
des te vreemder. omdat er genoeg nutsbedrijven In Nederland zijn die erwèl hard aan trekken.
Daarnaast is de overheid zelfs onlangs een zonneboiler-campagne gestart.
De PNEM ziet zonne-energie eenvoudigweg niet zitten en beschouwt het als een of andere
superkleine energiebron. Nee. zegt de PNEM. In het kader van het milieu scoren wij veel meer
op andere gebieden als je het hebt over het terugdringen van de CO2-ultstoot en dergelijke.•Ja
allicht. de PNEMverzuurthet milieu aljaren dooreen enonnekolenstook. Nu beweertze ijskoud
dat daarop te scoren is. 7..0 zieje maar: omdat de PNEM aljaren door kolen het milieu vervuilt.
kan de consument In Brabant fluiten naar zonne-energie!
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ucn IN ALMELO MOET SLUITEN

Verrijkingsfabriek knijpt 'rn

Op 17 maart 198718aaa UreDco Ned.erlaad"""""verleeDd tot
wijz.....eD aitbreldi., vaD de uraai1UDverrJ.tldn"'.brlek eD spBJt
stofopslag vaD UreDCO te Almelo. De Raad vaD State heeft op 27
maart 1991 deze v......i ... venaietiad.......oor UreDCO ia eeD
moelllJke positie 18komeD te verkereD. De feiteliJke bedl'QfsvoerJaa
wordt Dlet meer door eeD toereikende v....Dnin.,e4ekt.......oor
het bedrIJf zou moeteD sluiteD.

Natuurlijk uranium bestaat voor maar 0.7
procent uit splijtbaar U-235 en voor de rest
vooral uit U-238. dat niet splijtbaar is. om
het spul te kunnen gebruiken in een
kerncentrale. moet het aandeel U-235
minstens 3 procent zijn. De meest gebruike
lijke manier om dat te bereiken is het
gasdiffusieproces. waarbij het uranium in
fJlSVOrIIl wordt gebracht en door doorlaatbare
wanden gevoerd.

Daarbij maakt men~l1kvan de eIgmschap
dat de versch111ende uranium-isotopen in
verschlllend tempo door die wand kunnen
gaan. zodat hierdoor op den duur uranium
met een hoger percentage splijtbaar U-235
wordt gevormd. Urenee past hiertoe een
bijzonde.T procédé toe. waarbg het~
op zeer hoge snelheid wordt gecentrifugeerd
en het lichtere U-235 aan de binnenzijdevan
de centrifuge kan worden afgetapt.

de vergunning

volgehouden dat men dezevergunning nodig
had om aan de lopende orders te kunnen
voldoen. De overheid en de Voorzlttervan de
Raad van State - in schorslngsvermek 
geloofden dat. ZD werd devergunnJng~
en het wachten was op de laatste toetsing
van devergunntngverlen1ngdoor deMdeling
Geschillen van Bestuur. in de zogenoemde
bodemprocedure.

Raad van state

Op 18 december werd de zitting voor de
bodemprocedure gehouden. waarbij
verschillende klagers - de Verenigl.ng
M01euDefensie. het Platform Stop ue. de
StichtIngKritlsche Massa en nog enige groepen
en particulieren - de vergunningverlening

Proliferatie en Irak

Theo Haffmans
Joop de Boer

Begl.n 1987 beschikte Urenco over een
vergunning voor het verrijken van uranium
tot een maximum capaciteit van 1225 tSWI
jr. Deze eenheid staat voor 1000 eenheden
scheid1ngsarbeid per jaar. Met de (nu
vernietigde) vergunning verkreeg men
toestemming voor het uitbreiden van .de
capaciteit tot 3500 tsW/jr. Men had die
capaciteit nodig om een nieuwe fabriek (de
SP5) te kunnen bouwen.
Reeds bij de aanvraag voor de nieuwe
vergunning was twijfelachtig of die nieuwe
fabriek erwel zou komen. want de uranium
markt was ingestort. Dat werd ook betoogd
door degenen die bezwaar tegen de vergunnJng
hadden gemaakt. maar door Urenco werd
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Je4eaoeea laedDaeri zlela 80' de affai.-Kalua. Deze
PakistaanM .plo...kte I. Almelo bij UCN eB. pikte
....e1oos de iDfOl'lDAtie cUe laiJ wilde. Lat.er ia die spi....
vaaut Ul'8IÛt ia 010.._ 400~.Ep"'''''''...... bleek dat iafonDatie over de ...........
ceDt:rif1Iges vaa UI'eIIlCO ook ia kak opdook. De Neel ....
Staat is VOOI' 98.6 pmceat eigeaaaI' vaa UCN, ea daum.ee
I'eClatstleeb vuaatwool'delijk VOOI' de .plo... t •••v.
Irak. ZOIaag U:reaco 'bestaat, Wijft ook laet gevau VOGl'

kenawapeapNIif....tie 'bestaaa.

bekritiseerden. Namens de meeste
betrokkenen betoogde mr. Phon van den
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Biesen ondermeer, dat In het geval van
kemenergle de.-znrgvuldlgbdd dknde
te_bdmcht. dat de _uJtbo:ldlng
niet was gen:al1seerd. dat het nJet Juist was
dat Urenee een zo nJlme vergunnmg had
il"kregen . dat tegenwoordig een Ml1Ieu EIkct
Ilapportajj: lMERl...,. dit ooort~

poUt1cke portlJen - ontvankel1Jk ziJn In
deze procedure. Is onju18t:

•Devagunn1nglsomo_~.

ondermeer omdat er geen toetsing heeft
plaatsgevonden aan de regels van Euratom.

Blokkade UCN
Almelo
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verpbcht was. en dat devergunn1ngnlef.was
"""""" aan goIdo:nde EumIom-nonnm,:mots
met name de beginselenvan ]ust1ftcaUoo' en
'~'.

Ikmlaatste eeen duldm erop dat een actMtd
met mtl1eurislco's~htvaard4PmodziJD.
en nlet tD<'ér risico met zk:h moet~
dan wat mddIJkerwtjs niet te voorkomen Is .
Ook "fICiW0C8 Van den BIesen nadntkkdtJk
naar een ambtsba1cht van 11 jub 1990,
waartnalsadviesaande RaadvanStatewerd
~. dat deze beschikking vanwege vele
vonnfoute:n nkt In stand kon bUJven.

De ambtenaren van Ec'OnomlsclJe b.ken
hIddcn een bdnogWBBrln zij zich womameIlJk
afzd:ten tegen genoemd amht8beric'ht. 'à
vonden dat de gevolgde procedures toch best
wel zorgvuldig waren geweest,
Op 27 maart 1991 kwam de Raad van State
met de uttspraak. dat de beschikking
vernld1gd werd. met de volgende redenen:

- BIJ de tertnzage\egglng waren bepaalde
stukken ten onrechte nkt ovulJ""kgd. 20dat
de bezwaarden nJet van aDo relevante
Informatje konden kenmsnemem

-Oemotweerde beswaren van de kant van
polttleke pertüen waren ten onrechte nJd bij
de behandeling betrokkm.
De opvattlngvan de vergunnlngverlener dat

Er waren nog meer bezwaren. zo vond de
Raad van State. maar die hoeven niet
bosprokm te_omdat<1=_ pd<en
al voldoende reden vonnden om de
beschikking te ~Ietjgm.

teveel capaciteit

Als Ure:nco zich in de afgelopen jan::n aan de
bostaande capecttdl had gehouden. dan was
er nog nkts aan de hand geweest. Maar
Inmtddda heeft men in de bestaande fabriek
......capodtelt__naar__

van 1285lSW/jr. Debestaandevergunolng
dekt deze actMtetten niet.

Hoe nu verder?
Het Is bg mijn-. ....."""""~
dat de Raad van State In beroep de anti
1=nenergle~gIn bet geI1Jk stelt. Wat
moeten we bier nu verder mee? Urenco wist
het al. Aan de pers liet. men weten, dat deze
uitspraak geen gcomJgen had voor hun
bedriJfsvoering. want dan moest eerst de
mb1'Jtertx:t aIuDlgwn de lm1chtJng brsIlllttn.
en dat zou hij zeker niet doen.
Deze opvatting van Urenco berustte op een
m18veratand. Vroeger was het zo. dat een
uitepreek van de MddJng GeschtIlen van
Bestuur van de Raad van State fettdyk een
advies was, wat de mintster dan nog moest
evernemen. Maar het Europese Hofhcdl die
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procedure afgekeurd als gebrekkige wd:gevIng.
en toen is er een 'IljdelijkeWet :Kroonpchülen
gekomen. die regelt dat de uitspraak van de
MdeUng bindend is. Pech voor Urenco.

Van den Biesen heeft Urenco aangeschreven
met de eis dat het bedrijf. nu het zonder de

Ingestorte markt

UIeDCO nakt ook a••pcieel ba de 4Iocmlat
de I1181'kt voorveaijkt 1II8IIi1uD la tGd. De 80vjetuie
.ie.lt DaIIlelljk.~._ voor 8Iec.ts &0
4Io11ar pel' aW. tenrijI de Ureacopdja op 100 tot 1&0
4IoUu pel' aW Dgl. De ...... lev ot dat ldaatea
._oldelll utstellea••eddel op .
U...co ba aDeea OV'eIelDd 0 41001'

IIUldrt....eI'IIlbag..0.""_*-_.Delil"'''''''
Staat laeeft ba ••t .ededea._ DaiQud
..Wdle ....... _ UIeDCO. SaDa et .et .....
~BIIIOdif""tU:nDCOa1"""'t
.ijdeEGoa."lIUll'k~..atna. Op...
'f'I'ije IIUll'kt .eeft Unaco Immea.... eakele .

vereiste vergunning draait. binnen drie weken
aan sluiting mu moeten beginnen. Die sluiting
zou binnen vijf weken voltooid moeten zijn.
Urenco heeft daarop (op 3 mei) Economische
zaken aangeschreven met de mededeling
dat men binnenkort een nieuwe vergunning
zou aanvragen. vooreen capaciteitvan 1300
tSW/jr.
Totdat die vergunning verleend was. zou
men graag een verklaring ontvangen. dat de
bedrijfsvoering zou worden gedoogd.

overleg

TopambtenaarH. Geijzers van Economische
zaken heeftVan den Biesen uitgenodigdvoor
een gesprek. Als dat gesprek doorgaat. zullen
de eisers waarschijnlijk de volgendeui~
punten hanteren:

- Urenco moetbinnenkort sluiten. of tenminste
zijn produktie aan de bestaande vergunning
aanpassen:

- Als de overheid een gedoogverkJaring afgeeft.
zal deze als beschikking bij de Raad van
State worden aangevochten:
- Een aanvraagvoor een nieuwe vergunning
moet de procedure doorlopen van de Milieu
Effect-Rapportage.

aWcht· juni 1991. nr.3

Uranit

UIeDCO lil....... wil .....p _ 001'

122& tSW'.V~._ e.,.. J enIag .e ..
...... eeD capaciteit ... 870 tS'Waodlg. Vaawau dit
ftI8CIaI1? Bet.oJaeIuIe ateekt ·ut.:U t, Mt
Daltae UreacoM4lljf. Md ia 010 pplp,

.......... voor 1000 tSW': lIIaaI' .et Idec.ts
eeD ......... 'f'OOI' 510 tSW. Ou••wt Unuit ••
~ .kek _ eeD Daltae ......pp... gewaoa ba
lIIededaad .......

Nawoord redactie:
Het overleg tussen EZ en de
mHleubeweglng vond plaats op 22
meI. Voor eventuele nieuwe
ontwikkelingen wordt verwezen
naar de Brandstof-paglna.
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HERDENKING VIJF JAAR TSJERNOBYL

Het lugubere lustrum

Op uiteenlopende manieren en plaatsen werd in Nederland eindapril
stilgestaan bij het lugabere I..tram. van de ramp bij Tsjernobyl.
OpvaRend is dat bij de meeste herdeDldngsactlvlteiten de nadruk
vooral lag op het doorgeven van informatie: Wat is er miegegaaD in
Tsjernobyl en hoe erg zijn de ,evoJgen?

Thijs Bèlgers
Wim Kersten

Henkvan der
Keur

6

Ook stond vaak niet alleen de ramp zelf
centraal. maar werd dit~ aangegrepen
om aandacht te besteden aan de kernenergie
en de gevaren ervan. Zo werden op
verschillende scholen (Alkmaar. Amsterdam)
lessen en exposities over kernenergie
gehouden. Daarbij werden onder andere
kindertekeningen. foto's en schilderijen
getoond die de venvrongen beleving van de
volwassenen en kinderen in de besmette
gebieden weergeven.' Dergelijke matertalen
waren ook te zien op exposities in Amsterdam
(Zuiderkerk) en Arnhem (Openbare
Bibliotheek).

arts uitMinsk

Op donderdag 25 april werden twee
infonnatieve bijeenkomsten gehouden. In
beide gevallen ging veel aandacht uit naar
Tamara Belooyka, hoofd van de afdeling
Diagnostiek van het Instituut voor
Stralingsgeneeskunde te Minsk. Haar relaas
was weinig optimistisch.
"Toen de ramp bekend werd. werden in
Nederland verschillende maatregelen
getroffen. Zo werd voorkomen dat de melk
mdioacliefbesmetzou raken. Onswerd niets
verteld. Vlees. ijs. fruit en andereetenswaren
werd gewoon op straatverkocht. Ook vandaag
de dag nog voedt de bevolking zich geheel
met besmet voedsel". aldus mevrouw Bdooyka
op 25 april in Nijmegen.
In verschillende besmette regio's nam het
aantal ziekten en aangeboren afwijkingen bij
kinderen dramatisch toe. Belangrijkste
ziektebeelden zijn aandoeningen aan
schildklieren. luchtwegen en
maagdarmkanaal: leukemie: ijzergebrek (door
tekort aan vitaminen en eiwitten) en stress.
Belooyka: "In onze kliniek worden de somatisch
zieke kinderen onderzocht door neurologen.
Eén van de condusies is dat 92 tot 95 procent

van die kinderen behoefte heeft aan psycho
neurologische behandeling. Bij een
bevolkingsonderzoek bleek dat ervier tot vijf
maal zoveel gevallen zijn van neurologische
verstoring bij volwassenen".
Volgens Belooyka moeten er zeker drie
maatregelen worden getroffen. Allereerst
moeten de mensen uit de besmette gebieden
geëvacueerd worden en mag er geen besmet
voedsel meer verkocht worden. Een tweede
maatregel is dat in ieder gevalschoon voedsel
verstrekt moet worden aan kinderen. tieners.
zwangere vrouwen en vrouwen met
zuigelingen. Een moeiUjkhied is volgens de
arts hierbij dat er geen aparte industrie is

voor kindervoeding. Ten slotte moet er al in
een vroeg stadium medische diagnose kunnen
worden gesteld. zodat ereen tijdige behande
lingmogelijkis. Ditjaaris eenaantal gevallen
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van schddkllerkank.er in hrt derdeen vierde
stadium ontdekt: dat 15te laat om er lets aan
te doen. Bclooyka al haar medewerkers
proberen daa rom een mobiel
consu Jtatieb u reau annex diagnostisch
centrum te 0IJJlflbt::ren. "De rnemol bectuen
geen geloof aan de medrecbe a utol1tetten.
Met een cIerg:ltJk mobld centrum wUien we
onafhankelijk van bet. ministerie van
Volksgezondheid te werk gaan. Belangrijke
apparatuur voor diagnostiek wordt nk:t
geproduceerd In de Sa\.jet.ume. Daarom
rtcht.en wij ons tot de Europese med1sche
organisaties. WIJ hebben uw hulp nodig. md:
name waar het p.1 om rned.l9ctae8ppBnItuur.
Aan de andere kan. zal de Infonnatle die wlJ
opdoen okt aIIoen ta>lJ>Cde moeten
komen aan de Wit-Russen. maar
aan de hele menehetd",
Op de vraag ui t de zaal wat
gevaarUJker Is . kfTnenergie of een
falende~. kwam een
sldlig antwoun.l: -Mij n volk hedl
genoeg gehad van kernenergie".

In U~t ~~Ie ~ ~w~

des1curJd4J: Wouter BSesiot de vraag:
"ZIjn kemc=tnolea vclIlg'I". Zdf. de
vierde generatie kernreactoren, de
'mherent vrlU~· ziJn niet veWg te
noemen omdat ze ook k u nnen
bijdragen aan de proUferaUe van
spUjtstoffen. Bovendien passen ze
niet In een 'd u u rzame ontwikkeling'
waar Iedereen neer uit sch ij nt te
ldJkcn .
Kemener~e uitbannen hlijkt op
papier aanmerkelijk gemakkelij k
da n In de prakt iJk. De secreterte
voor Mdleuzaken va n de Duitse
deelstaat Nedersaksen. Peter BuUe•

.och«"",~ d=!fde bljemIwmot
het beeld van de moeizame cmechekeung.
Hannover menoeuvreeet tussen de eigen
mogelijkheden en beperkingen die vanuit
Donn worden gesteld. Niettemin hliJft BulJe
vest~ In ....nlaJw~zon<Icr
kerncentrales.

demonstraties

De volgende deg, 26 april. vond in Arnhem
een demonstratie plaats. Tachtig mensen
hielden een dodenmars door de stad. r1ch~
de Kema. een belangrijk knooppunt van de
Nederlandse atoomlobby. Doar waden
t1entaDen krutsd1 geplaatst waarop de namen
van atoombolwerken ,.,:achUdent warm.
Aan de dJrecteu r van de Kema wad een
ucodjdutejeeengeboden, Do.artn zaten pdlen
en pidst.enIvan hdzdfde niveau als weenree
de nuC'k:alre industrle en de overhekl de
oxno<n wtIIm doen~ dal.." k<numnp
~kkdlJkheAtreden kAn worden .
De demonstratle te Dodewaard die voor '80
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""""""If'PIandwas ,~om~
redenen nkt door.
In Enschede werd op zaterdag 27 aprtl een
Informatle-awnd.,..". k=><nergIe gehouden.
Er waa cal kleine tentoon s tell1ng. een vtdeo
aver de produktie van kernwapens. waarna
DIrk Bannlnk van het landelijk Antl
Kementtgle Arehkf (LAKA) InP8 op de
ontwIkkdlngwn kanenagle in het~ja:oj.

De avond werd besloten met een discussie.

congres medische gevolgen

Overdag werd in Rhenen een congn::a
gehouden van de Nederlandse Vereniging
van Medisch PolemoJogen (NVMP) In

•

sarnenwttk1ng met de Konlnkl1Jke Neder
land se Maatschappij ter bevordering van de
Geneeskunde. Er waren ru tm tweehonderd
deelnemers hIJ "Nieta te zien? TSJemohyl viJf
Jaar late>' •
Vcxr- en~ van kanenagle "",,"," .
elkaar In de haren over de ernst van de
sluatJe. k:der md. zijn of haar etgm bronnen.
Het staat echter vaat dat 'We nog s teeds heel
wetntgwetenoverdewerkdlJkegevolgdtvan
de ramp. Daarvoor 2::J.Jn drie oormken aan te
goven :
- de geheimhoudingdoor Sovjet-autoriteiten
van de eph:lerniok>gbche gegevens :
- het ontbreken van de doslseffect re1aUe
venwege de interferentie tU55eII st.rBllng en
_ =vul1Ing In de gdroIkn gobledo.
- de grote venJChlDen In presentaUe van
wrtenscbappeliJke gegevens door westerse
enSc7.jet~7.<~pen dkaar
niet. wat de interpretatie va n elkaars
gegevens bemoeilijkt.

l<IrldeI'en uit de
buut van T,jemobyl
kome n op krocht In

de Krin (foto:
Fedorerl<o/APN)
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ZONNE-ENERGIE VOOR DECONSUMENT

Stijgende verhuur van
zonneboilers
Steeds meer CODsumeDteD vageD om zoDDeboDers. Op het IraDtoor
vaD 4e verenigblg ODE ID Utrecht wordt meD dageHJb gecoDfroD
teerd metvageD om lDformatie erover. Tochgaatde latroductle vaD

zODDeboDers Dog lan Daarom is la april de zODDeboi-
lercampagae vaD start ge : biDDeD twiDtig jaar 800.000
zoDDeboDers iD NederlaDd. EeD belangrijke rol is hierbij weae1egd
voor de DutsbedrijveD. die zich zoudeD lr.1umeD richteD op
zODDeboDerverhuur.

Kees Jan
Hoogelander

Organisatie
voor Duurzame

Energie (ODE)
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Voor consumenten die iets met zonne-energie
willen doen. is een zonneboiler interessant.
In veel gevallen is hij al rendabel en
eenvoudigweg via fabrikant of installateur
aan te schaffen. De zonneboiler levert. een
besparing van 50 procent op het benodigde
energteverbnlik voor wanntapwater. Dat is
een besparing van gemiddeld 200 kubieke
meter aardgas per jaar.

Deontwikkelingvande zonneboilerstartte in
Nederland begin jaren tachtig. Er waren in
die begintijd nog weinig produkten op de
markt. De opbrengsten en de betrouwbaarheid
lieten nogal eens te wensen over. Sinds enige
jaren zijn er~e. betrouwbare zonneboilers
op de markt.

Daarnaast waren de toenmalige systemen
erg duur. dus het was vooral een zaak voor
gefortuneerde milieu-bewusten of de
enthousiaste doe-het-zelvers, Inmiddels zorgt
subsidie van het ministerie van EZ voor een
aanzienlijke stimulans. Deze subsidie bedraagt
momenteel 700 gulden per vierkante meter
collectoroppervlak. Wanneer we uitgaan van
een standaard zonneboiler voor een
huishouden. komt het totale subsidiebedrag
al snel neerop bijna 2000gulden. Daarnaast
bestaan ook nog aanvullende provinciale of
lokale subsidieregelingen. Ook nutsbedrijven
komen in aanmerking voor het verlenen van
subsidie. De PGEM in Gelderland doet dit al
enige tijd.

probleem

Waar zit voor de consument het probleem bij
toepassing van zonneboilers'?
Allereerst bij de onbekendheid met het

fenomeen zonneboiler. Overigens speelt dit
niet alleen bij consumenten. maar ook bij
bijvoorbeeld installateurs.
woningbouwverenigingen. nutsbedrijven e.d,
Dit kenntsgebrek wordt onder andere opgelost
door de zonneboilercampagne van de Novem.
Mensen worden er via de media mee
geconfronteerd en kunnen informatie
aanvragen.
Daarnaast spelen de kosten een rol. Aanschaf
van een zonneboiler blijft ondanks de
subsidieregeling een relatief dure
aangelegenheid. Op (langere) termijn haal je
de investering eruit door de besparingen.
maar toch moet bij aanvang het volledige
bedrag opgehoest worden. Het gaat dan.
afhankelijk van de grootte en of het een
installatie met of zonder naverwanning betreft.
om een bedrag tussen de 2000 en 3500
gulden. En de subsidie is er dan al van af.

verhuur van boilers

Omdat de aanschafkosten de consument af
kunnen schrikken. is het verhuren van
zonneboilers een· oplossing. In Nederland
bestaan nog maar weinig mogelijkheden om
een zonneboiler te huren. Potentiële
verhuurders zijn met name de energiebedrij
ven. Daarnaast zouden ook bijvoorbeeld
woningbouwverenigingen ermee aan de slag
kunnen.
Het is eigenlijk niet vreemd dat juist de
energiebedrijven voor de verhuur van
zonneboilers in aanmerking komen. Er zijn
heel wat zaken die daar voor pleiten:

- ze hebben geen wtnststreven; zodat een
langere terugverdientijd voor de zonneboilers
kan worden gehanteerd:
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a ze lopen een gering ftnanckeJ r1&ko In
VtthoudJng tot hun draagkracht:
• ze hebben ervaring met de verhuur van
1n&tal1aUes. zoals e1cldrI8d:Ie boüerer
• ze hebben vaak ervaring met procedures.
vergunmagen. keuringen en incasso:
• werving van pcteauëje huurders kan op
eenvoudige wijze binnen het eigen
~_d.a"<=~__
met de consumenten.

De huklJw; praktijk laat zien dat een aantal
nutsbedrijven Inderdaad al gestart Is met
verhuur van eonnebonere. Deels ZIJD dtt
proefprojecten om ervartngop te doen, deels
zijn de zonnebo1k:rs al In het regulk:re
vtrlluurprogramma van de nutsbedrijven
opgenomen. In dIe laatste gevallen ontstaat
de_jIa: sltualle datje""......-g
van je oude~ ofboDer op cm mnncboOer
over kunt stappen.
Wanneer we de situatie In het land nader
beschouwen. zien we dal een tiental
energtebednjven verhuurprojecten van
eonneboüera kennen.

Het PEB Friesland beeft vorig jaar een
verhuwproef ultgevoerd met honderd
zonneboûere. De erveringen zijn z6 goed dat
men dIt aantal dit jaar met honderd
huureonnebonere ultbrcldf..
BIJhet EnttglebedriJfOroningen en Drenthe
Is de zonneboiler als standaard
verhuunnogelljkheld opgenomen. naast de
convenUoncle huurbollers.
In <M:r1Jssd h<dl de IjssdmIJ <=-.uurprod
met positief resultaat afgesloten en ts de
eonneboüer opgenomen in het reguueee
verhuurpakket.. In 198918 begonnen met. 40
stuks. In 1900 waren het eral 85. en dttjaar
zullen het er 100 tot 120 stuks zijn.
Ook het Energlcbedr1jf Midden-Holland in
Gouda heeft de zonneboiler als standaard
ve:rhuurmogelijkhe1d In haar pakket
opgenomen. Hel verhuurproject Fit ook
aan dat juist de eamenwerkrng tussen
energtedtstrfbuttebedrtjf e n sociale
woningverhuurder een vruchtbare
sammwerldng op kan leveren.
Verder zijn er nog proc::fprojc:eten bij onder
endere PEN (NoonH lollond). PIJEM (UtrochiJ.
EBU (stad. Utrttht) en de gt:IDI:::elltm Ihchedlt:
en SchIedam. AI met slis er dus al wel wat
gaande bij een aantal nutsbedrijven.

grote respons

De ervaringen die uil de Vttbuurpraktljk
voortkomen laten zien dat bij alle projecten
de reeponeven demensenom daadwerkelijk
tegaan huren. groot:ls . BIJdeeerste proefbij
de Ijssdmlf.ln 1987~._do> bJnom
één. week zeshonderd mensen op een klein
redadJoneel in het dp IjsselmJJ-blad. BIJ
de proef van het PEB In Fl1esIand ging het
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dgt::nUjkhetzelfde: opeenedverteanem twee
regionale dagblad<n kwamen vtJlhood=l
reacties. De consumenten w1llen dus wel .
Belangrijk is natuurl.ljk ook wat nu de
avarInpl WIl de huurders van zonneboIb&
zlJo. Hieraan I. gelukkig bIJ de lopende
projecten de nodlgl=: aandacht besteed.
Uit het onderzoek van het. PEE Friesland
naar de ervaringen VBO de huurders blijkt
dat de huurders in het algemeen tevreden
ziJD ..... bet gebruJk. EaJ bclangl1jk
~m"naluurlJjkoiaaltijd
voldoende warm wa1tt aanwt::lJ.g Is. BIJ
tweederde van de respondenten was dat
altijd bet pal geweest . Bij de overigen was
dat één of
enkele malen
nlethetgeval:
In verechû
Iende__

alleen In de
w:lntopokJde.
Dit Ujkt een
~aandcd.
maar voor de
meeste van de
tadJtJg reepee__dit

!J=mdmnm
DefIlUeI over
de zonneboi
ler te oorde
len. Slcdlta
twee van de
tachtlgwan:n
ontevreden.
Interessant
"""wrda dat
52 van de 80
ondervraag
den ten aan
zien van de
zonne-boller
alleen voor
delen zagen
ten aanzien
van de YmqIO
re warmwatervootZk:nlng.
Bijkomend voordeel was dat 64 van de
~ de aansdJafwn an2lXUdxilcr
zouden aanraden aan famllicleden of
bekenden. hetgeen ook een Indicatie voor
tevredenheid uitdrukt. TegcllJkertlJd geeft
dit aan dat de verhuurprojecten ook een
groot ultstmllngsdfect met zich meekunnen
brengen.

or de campagne '300.000 ecnneboûers in
2010' slaagt. hangt ook afvan de consument
zelf. Wie een mnnebol1erwU huren. kan ook
zelfhet 1nJtlat.1efnemen en contact opnemen
met het p1aatsdIJke eoctglebcdrtjf. Op die
manier wordt dan van verschillende kanten
werk gemaakt van zcnne-energie.

ZonnecoUectoren In
Goverwclle. Gouda
(foto: ThlJ. Belgen)
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GEMEENTELIJK BELEID VOOR ZONNE-ENERGIE

Zonsopgang boven Gouda
ID Gouda wordt al eDige jareD werk gemaakt vaa zoDDe-eDeJ1,Ie.
ODdank- de krappeftaaaclile midde1eDis de gemeeDte erlDgesJaag.
zoDDe-eDergie ia te beddeD ia de samealeviDg. Vorig jaar ziJD 7&
h1dzeD eD venchIDeDde OpeDbaI'e gebouweD voorzieD vaD

zoDDecoDectoreD.
EDergie-ambte~ Rob vaD BareD gaat hiemDdu stap voor stap
la.... de 'Ultgan..puateD, de belaageagroepeD ea de resllltateD. EeD
voorbeeld over hoe op gemeeDteHJk D1veau ZODDe-eDergle
geiDtroduceerd kaa .ordeD.

Rob van Haren
~

gemeente
Gouda
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Eind 1988is de gemeente Gouda gestart met
haarzonne-mergteprogramma. Het doel ervan
is een grootschaUge en verantwoorde
introductie van zonne-energie op gem.eentelijk
niveau. Daarbij wordt zeker niet aan een
experiment gedacht. maaraan een integratie
binnen bestaande structuren: zonne-energie
moet algemeen geaccepteerd worden.
Bij een aantal toepassingen is het een
gelijkwaardig alternatief. Daarnaast levert
het belangrijke mi1ieuvoorde1en op. Sureesvo1
Ie introductie resulteert bovendien naar
velWBChting in verdere toepassing van zonne
energie in Nederland. Grootschalige aanpak
betekent ook een impuls voor de zonne
energie industrie. Het streven gaat namelijk
verder dan alleen maar het plaatsen van
zonnecollectoren.

De afgelopen jaren zijn landelijk diverse
onderzoeken verricht en proefprojecten
gerealiseerd. Tot 1988 heeft dit slechts
geresulteerd in incidentele toepassingen.
Imniddels is een aantal zonnesystemen mijns.
inziens de experimentele fase gepasseerd en
behoeft invoering vanuit technisch oogpunt
geen belemmering meer te zijn. Voorts
verwachten wij dat door een grootschalige
toepassing een serteproduktie ontstaat die
een prijsdaling van de zonnesystemen tot
gevolg heeft.
Van belang is dat toepassing van zonne
energie positiefwordt ervaren. Hiertoe Is een
goede afstemming nodig tussen gebruiker.
installateur. fabrikant. woningontwikkelaar.
gemeente en energiebedrijf.

waar welke technieken?

Allereerst is gekeken naar de stand van de
techniek: welke zonne-energietechnieken zijn

marldrijp? Waar kunnen deze het beste
worden toegepast? Het streven naar een
brede toepassing van actieve zonne-energie
wordt immers sterk bepaald door de ftnanci
Ie en economische haalbaarheid en de
acceptatie van deze "nieuwe" techniek. Over
het algemeen komen zwembaden. spmtha1len.
woningen. gezondheidszorg en de agrarische
sector voor interessante toepassingen in
aanmerking.

Gouda concentreert zich op zonnecollectoren
voor nieuwbouwwoningen en openbare
gebouwen. Het uitbreidingsgebied GovoweJ1e
(drm 4500 wontnp) biedt voldoende kansen
om een dergelijk programma te realiseren.
Daarna worden de bestaande woningvoor
raad en de pmdhetdszorg benaderd. hoewel
het laatste initiatief door het huidige
subsidiebeleid (minder dan 4 m-I van de
Rgksoverheid zal worden vertraagd ofafgrzegd.
De onëntanevan collectoren is in belangrijke
mate maatgevend voor de haalbaarheid. De
zuid-orlëntatie levert het. meeste op. AfWijken
hiervan tussen zuidoost en zuidwest
vennindert de opbrengst met circa 6 procent.
Schaduwwerking door bomen ofbehouwlng
vermindert het aantal zonae-uren op de
collector: hiertoe kan een maximale
beschaduwlngshoek worden ingesteld. De
dakhelling van de collector heeft slechts een
geringe invloed. Een en ander kan in het
bestemmingsplan en/of in het programma
van eisen worden opgenomen. Constructief
zijn in het aIfpneen bij pannen glXn probbnen
te verwachten. omdat het gewicht van de
collector ongeveer gelijk is aan het gewicht
van de dakpannen. De collectoren behoeven
niet te worden gereinigd. De vervuiling het
glas van de collectorbeïnvloedt de opbrengst
slechts weinig.
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Standaard zonne-energtesysten \'DOl'

woningen zljn reeds enIgeJaren vorlajlgbaar
op de markt. D<= oyotemcn =wannen bd.
warm tapwaterenonderscheidenzlchvooral
In dewtjzcvan neverwermtng, De zon IIChIJnt
Immers niet het gehele jaar voldoende om
volledig aan de warmtapwa1erbdlocfte te
kwmen voldoen. In:Gouda wmdm md name
systemen met naverwannlng door de
~ptooktecv-kdeI geplaatst. In prtnclpe
kunnen ook zonnebo1lers met eIcktrlsche
naverwannlng worden verhuurd: gcz:k:n de
m1l1eu-nadelen Is deze optie minder
tatereseeat, tenzij er geen ~s1utt1ng

........,nglo Pm'ndobeJc goI......1).~
kan c1rca 50 procentvan dewanntebehoeft:e
door de zon worden gedekt. De systemen
_,In de utlIltcllabouw zlJn (nog) nlet
standaard.. Elke instaDaöe zal afzonderlijk
moeten woeden berekend.

verhuurprogramma

Het energlebalqjr opttlt bij de introductie
van zonneboilers een betangrtjke rol. Hd. Is
namelijk mtereeeent de mogellJkheden te
ondcrzockcn om zonnebolk:rsystemen voor
warmtapwatabcrddlng in het verhuur
programma op te nemen. Thans veehuren
veel energk:bedrljvat eIektrloche bol.... en

capodldt. kennlo en takenpakket van
energk:bedr\lven kunnen zlJ een de.geIlJk
~ """""""'d opzetten. Bc:gIn 1989
ts bet Energiebedrijf Mldden~HoUand

begonnen met de verhuur van zonnebo1lers.

programma-aanpak In Gouda

Het~eprognunmavan Gouda Is
doeIgerlch' van opzet. DI' betesent dat een
bepokt aantal~ cIodjpnepcnop_
van eerderg:noemde uitgangspunten wordt
benaderd. Het voordeel hierbij Is dat door
Intensieve bcnadertng de kans op succes
tnene<mt. Doelgroepen dle In ....." Inotantle
mtnder kanat1Jk zijn . worden In oen later
stadium benaderd als de cmetendigbeden
gunst1g zijn. Tot de eerste catqprte behoort.
de doelgroep nieuwbouwwoningen en
gemeentelijke gebouwen.

De energlttollnllnal.or Is =antwoonIellJk
voor bet project en onderhoudt ~metlg
Intancontact met ondermeer de afdelt.ngen
Volkah~mBouw-mWOl11JlgtIcic'ht.

en de proJectleider van de uttbrddtngswiJk
G<M:rweIle. enextemmdbetenergk:bedrlJr.
levcrancIa(s) e.d, Besproken ziJn: welke
techniek kan worden toegepast, de
economjeehehaejbeerhetd, deverhuurvoor-

500 m2 zonnecol
lectoren b~ Ener
glebedr1~ Midden
Holland te Gouda
(fo to: Thl~ Belgers)

~ aan f!'brul1=8; 2llJIIJleboIIen 1ll?lP'
In bd. vmengde daarvan.
De gebruiker beeft dan minder problemen
roet de tochnl8chc en fInancI!lc aspecten
van deze apperatuur. GezIen ervaring.

aIbdI1 . juni 1991. 1U'.3

waarden van de zonnebotlenystemcn en de
marl<tbenadertng. WaarbU de huurprtpenu_ doorbd.~zljnbepaald.
Op bd. tocbnlsche aapeet Is r=lolngqpan.
De economische haalbaarheid Is gebaseerd
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ZOnnecollectoren
In Goverwelle.

GOuda (foto: Thljs
Belgers)
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op berekeningen waarin de kosten voor
onderhoud. energie. renle en afschrijving
zijn "I'!J"DOIIIeD. Hlerutt bUjIddat de jsarIasten
thans lets hoger zijn In vergeUJklng met de
tmdltlonde wanntapwatcrappamten, dsarb~
uitgaande vso een gemtdddd gezin. Het
vergel~k spItst zich met name \oe op de
combi-ketel die bij het merendeel van de
nteuwbouwprojecten wordt toegepast. Het
onderhoud wordt collecttef door het
enClgtebedrljf~ld en Is In hd: huurbedrag
opgenomen. De verhuurkosten bedragen
momenteel f20,- off24,-lncluslefmw per
maandslhsokel~kvande systeemkeuze. Dit
Is een reëte marktprijs. Ntet Inbegrepen ziJn
de InstsUatlekosten: deee worden afzonderUJk
In rekening gebracht en variëren doorgaans
tussen de f800,- en f lOoo,-lncluslefmw.
Daarbij Is geen rekening gebouden met
subsidies.
Overigene worden de installaties door
deskundige bedrijven gemonleen1 die daartoe
een gerichte opleiding hebben gevolgd.

promotie en voorlichting

De voorwaarden ziJn nu ver l'\CIIoeg uttgewaid
om de eerste concrete stappen te zetten. De
promotte- en voorltchtlngsartMtelten z1Jn in
het beslaande verkoop-en bouwproces gelnle
~ om zodoende bekendheid en acceptatie
te verkrijgen. Belangenpartjjen zoals
projectontwikkelaars. beleggers.
woningbouwverenigingen. architecten.
makelaars en toekomsUge bewoners (koop of
huur) zijn op een systemaUsche wijze
geinfonneerd . De belangen en verlangens
van bewoners In relatie tot zonne-energie
dienen centraal te staan. Met uitzondering
van de architecten en gebruikers stellen de

overige partlJen zich In het algemeen zeer
terughoudend op. Overtulgjngskraeht en
dccrsetnngsvermcgen zijn naast een~
produkt en b~beborendprogramma daarb~
eeeennëïe vootwaarden. De uiteindelijke
besUsslng over het wel of niet plaatsen van
een zonneboDer Ugt biJ de koper.
Elke potentiële koperzalln dtverse fasen vso
het koopproces en daarna worden
gelnformeerd. 1IegInnend biJ de eerste
algemene voorlichtingsbijeenkomst die
georganiseerd Is door de makelaar. Over het
algemeen ziJn de potentiële kopers In die fase
uiteraard meer geïnteresseerd In de koop
van de woning dan In zcnne-energle, maar
de eerste kennismaking met wnnebol1ers is
een feit. In het totsle procesvindt slhsokdljk
van de mogeUJkheden meerdere malen
Inforrnatle<MTdbt plaats. bgvootbedd door
een modelwoning van een zonnebo1ler te
voorzien of het organiseren van specifieke
bijeenkomsten als de toekomstrge kopers
bekend ziJn.
TIjdens de eerste rechtstreekse contacten

met kopers werd al snel dutdeljjk dat de
rentabUitett en het ee.nmaI1gte betalen bedrag
voor montage vso de """"eboUereen belangrijk
struikelblok vormde. mede in verband met
de komende verhuiskosten. Destijds (midden
1989) lsoom hieraan tegemoet te komen. een
voorlopige gemeentelijke subsidieregeling
ingesteld, EInd 1990 Is een delInItleve regeUng
met een budget vso f 120.000,- vastgesteld.
De subsidie bedraagt f 200.- per vierkante
meter collector-oppervlak.
~ Is zo vroegmogeUjkIn het ontwerpt
bouwproces met de zonnebolJer.optJe rekening
te houden. Gouda neemt dwingend sp<dfleke
randvoorwaarden voor zonne-energïe in het
programma van eisen op . Als goede redenen
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met een kennlsptng; de uU:voerJge procedure
waarbij de Welstand is betrokkenIs meestal
niet nodig.

la ..,lau tU4 laeeft te Go 75
....bone. gep t. V ..
....boilelcalD o ei.lDoetea
_ ba N __ twiD.tig aoo.GOO
....bollen gelDatalleel'd w···..
dit ..tal ......u, bawoaeaI••tal .-
woldea tea _
Go.... Judijb 65 Ilen YOGI' MarmIE"'" lDoetea .

aanwezigzijn kan hiervan 'WOrden afpeken,
bijVoorbeeld: de oriêntatie 1igt niet tussen
zuidoost en zuidwest, of de bewoner heeft
geen interesse.
Na het programma
van eisen en het
vaststellen van de
verkaveJing ligthet
aantal theoretisch
haalbare zonne
boUers vast. Het is
dan van bdang met
de architect en de
wonInptwikkeIaa
overeenstemming
te bereiken omtrent
inpassing van de
zonneboiler in de
WOning.Dit kan reeds op de tekening van de
'WOning zichtbaar worden gemaakt. Houdt
daarbij steeds rekening met toekomstig te
plaatsen dakramen en dakkapellen. De
zonneeollectorenwordengezamenlijkmetde
nieuwbouwwoning in deWelstand gebracht.
Bij buurwoningen ligt de problematiek iets
anders. Toekomstige huurders zijn meestal
niet in een vroegtijdig stadium bekend. Als
de 'WOnJngontwikke1aar instemt met. plaatsing
van collectoren tijdens de bouw. kan toch
een collectieve plaatsing 'WOrden bereikt,
hetgeen overigens niet in strijd is met de
vrije-keusgedachte. Het energiebedrijfenlof
de woningontwikkelaar kan het financlêle
risico nemen indien uiteindelijk de huurder
niet voor de zonneboiler kiest. Eind dit jaar,
als de eerste zonneboilers êénjaaroperationeel
zijn. zullen de technische en
gebruikservarl:ngen worden geêvalueerd.

bestaande woningvoorraad

De introductie van zonneboilers in bestaande
woningen is nog niet grootschalig opgepakt.
De problematiek ligt wat anders. naar mijn
mening minder gecompliceerd en directer.
De woning en situering is bepaald, het
potentieel is echter veel groter dan bij
nieuwbouw. lJoorgaans zijn de montagekosten
in vergelijking met nieuwbouw hoger en
daardoor de systemen minder rendabel. Met
name in de vervangingssfeer van
warmtapwater-apparatuur is er een
aantrekkelijk perspectiefvoor de zonneboiler
te verwachten.

In verband met de aan nieuwbouw gegeven
prioriteit is deze doelgroep nog niet planmatig
benaderd, l3egin dit jaar zijn voorzichtig de
eerste stappen ondernomen om de
be1an3steDing te peilen. Naar mijn verwachting
zal binnenafzienbare tijd ook deze doelgroep
voor zonne-energie kunnen kiezen. Onze
subsidieregeling is ook hier van toepassing.
In de bestaande woningbouw kan voor
bouwtoestemming in Gouda volstaan worden
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Daarnaast
bestaat sinds
begin ditjaarin
Gouda de moge
lijkheid om een
doe-het-zelf
systeem te
kopen voor
fl990,- iilclus1ef
mw.
De gemeente
gfleft daarop nog
eens f 200,
subsidie.

resultaten

De hiervoor geschetste aanpak is parallel
aan het ontwerp/bouwproces. ten behoeve
van dewoningen die in 1990zijn opgeleverd.
opgezet en nader uitgewerkt. In 1990zijn in
totaal 75 woningen van een zonneboiler
voorzien. Zowel sociale huur- en
beleggershuUJ'WOllingen. als ook premidmop.
vrije sectormetenzondereenmaligebijdrage
zijn van zonneboilers voorzien.
7nals vermeld worden ook de gemeentelijke
~bouwen.indien aantrekkelijk. voorzien van
zonne-energie-installaties. In 1988 zijn bij
het binnenzwembad 'De Trefkutl'
zonnecollectoren (55 me) aan~bracht voor
de verwarming van de toevoerlucht. en in

---=*~~~~~~L.

CSouOa·s Glörit
1989 zijn zonnecollectoren (20 me) geplaatst
voor de bereidingvan warm tapwater bij een
nleuwbouwschool met gymzaal. Bovendien
heeft het Energiebedrijf Midden-Hollaild
binnen een omvangrijk project hun eigen
acmmodatte VOOIZien van 500 vierlamte meter
zonnecollectoren.
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COLLECTIEVE MOLEN IN HALSTEREN GEOPEND

Noord-Brabant houdt vol

Wat e1den ba het land al eerd.elr gehakt Is. Is 1111ook ba Nooird·Birabuat
gebakt: de _te coöpe1'&tieve wbadmolell dnalt. Bet kostte ndm.
viujau&all vooirbenidlDC.lleudaIll40 Iedell.--.16 pI'OCellt
Indtell Birabuat _Ilt. imlchtell biJ- 63 dllizelld gaIcIell bijeell. De
wbadmolell. die de Deern De Volho1ldu Deeg. ko.tte In. totul 163
dui_tl gaMell. Bij -.at In.~ Ilog geeD. ldIometeir veIrW'ijderd
VlUl eell compla: wbadmole_ ba 88Dbo1lW VlUl de PNEII. lIau die
mole_ f_ctiollenll Ilog met aI1emeel

Peter Bielars
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De Brabantse energIemaatBcbapplJ NV FNEM
hanteert In vergelijking md haar collega'sln
de sndere povInc\e8 een laag teruglevmarlef
van 5.9 cent per kWh . Het
Hoogheemraadschap West-Brabanl op wiens

•

terrein de molen staat en aan wie de
w1ndmo1enstroom lfOleYerd wordt. beIaaIt 8.25
cent. W1ndmolenverenlgl_ In Zeeland
verdienen' veel meer. zykrIJlfOn 18 cent per
kWh. Bovendien had de Ven:nlglngCollect1ef
BezIt Windmolens (VCBW) Noord-Brabant

aanvsnkeUJk de pech een lokatie op bet oog
te hebben. die inlfOplkt werd door Genera!
Elcctrlcs In Bergen op 7.oom. Md die
Iokatleperlkelen kampte de PNEM trouwens
ook. want ze zaten elkaarvaak op de bleten.
De Dnanclerlng werd ook een probleem:
subsidies bleven uit en leden wachtten met
bet overmaken van bun bYdragen totdal er
meer zekerheid kwam over de werke
UJkheld&Zin van bet project.

Maarop zaterdag 13 april. biJ prachtig. voor
dle tiJd zelfs warm weer en...nog veel
belsngrlJker. een stevig briesje ull het
noordoosten. draalde biJ. de Volhouder. de
wtnnende naam. die Ingestuurd was dooréén
van de leden.

trots

De PNEM stal een stulqe van de show door
een cIrque van 30.000 gulden te <MrlumdllfOn
aan VCBW-voorzItier Adrie van de Water.
Burgemeester De Jong van Halsteren wond
er geen doelges om ziJn bUJdschap te lonen
dat ziJn gemeente de eerste In Brabsnt Is die
een co11c:dhe windmolen op"!ln ~ndgcbled

verwezenlijkt ziet. Zoals gezegd. ging die eer
aan buurgemeente Bergen op Zoom voorbij .
De poUllci In Halsteren werkten 80 wie 80

goed mee. want oud-wethouder J . Slok<: en
zowat heel ziJn familie behoorden vanar het
hegtn tot de trouwste leden van de vereniging.
Slnke kon het tijdens de feesteUJkhedcn op
13 a pril niet nalaten de traagheid van de
PNEM en andere politici te hekelen.
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De molen heeft een capaciteit van 75 kW.
voldoende om de rtoofwaterzufvertngs
Installatie van het Hoogheemraadschap te

laten draaien. De molen is geproduceerd en
getnsta1leerd door de ftnna Lagerwelj . Alle
leden van de VCBW Noord-Brabant hebben
een stu~e betaald van de molen en zijn dus
ook voor een klein stukje eigenaar. Door de
stroom die de molen oplevert. te verkopen
aan het Hoogheemraadschap, hoopt de VCBW

de Investering van haar en alle leden er
binnen een aantaljaren uit te halen. Dat zou
allicht sneller gebeuren wanneer de tcruglever
tarieven gelijk zouden liggen aan die elders
In Nederland.
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De PNEM Is nogniet bereid die tarteven op te
bd<ken. Vmjpl daarover In Prov1nciaIe Stat.en
brachten daarin geen verandertng. De PNEM
zelf Is vlak In de buurt van de Lagerwelj
turbine zelf ook bezig met een veel groter
windmoIa1oomplcx. Er lIIaan aI2JOYeD tudJInes
van WIndmaster BV. er komen er nog twee
bij. Deze molens hebben een vermogen van
respecUevclljk 250 en 500 kW.

In Brabant staan behalve deze eerste
collo::tlevc windmolen tien partlcullere molens.
Vooral langs de westrand van de provlnde.
tussen Bergen op Zoom en Moerdtjk. ziJn veel
lokaties die uiterst geschikt zijn voor de
bouw van windturbines. Het waalt er a1Ujd
en er Is nog veel open rutmte. De geplaatste
molen van de ftnna Lagerwelj kan Jaarlijks
op deze lokatie in Halsteren zeker 110.000
kiloWattuur eiektrlciteit opwekken. De

diameter van de wieken Is 15.6 meter en de
mast is 32 meter hoog. Lagerweij heeft
Inmiddels al meer dan honderd molens van
dit type geplaatst in Nederland en Duitsland.

De VCBW Noord· Brabant wil na de moeizame
start nu snel verder met de voorbereldtngen
voor een tweede coöperaneve windmolen.
Daarvoor wordt uitgekeken naar een lokatie
in Breda. omdat die gemeente een positief
geluld heeft laten horen.
Als de exploitatie van de eerste molen naar
wens verloopt. zal In 1993 de aflossing van
de leningen van de kden beginnen.
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DE B. v MOLENS VOOR MILIEU

Obligatie of coöperatie?

"Wees eens eerHJk. Zou u het geeD genststeUeDd eD plezierig idee
vladeD als 1IW spaarceDteD voor eeD beter mUle1l gebruikt zoudeD
.ordeD? EB zou u daar Biet eeD paar ceDteD voor over hebbeD? Ja?
DaB beDt 11 iellUUld waar het BDeqlebedriJf voor -GroDiDgeD eD
DreDthe (BGD) Daar op zoek is".

Thijs Belgers
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Met boIIenstaande tekst zoekt het. EGO mensen
die mee willen doen met Molens voor Milieu.
Deze BV geeft een obligatielening uit van ten
minste 5 miljoen gulden. De obligaties zijn
500 gulden per stuk. Over deze lening wordt
een jaarlijkse rente van vijfprocent gegeven.
Na tien Jaar kunnen de obligaties worden
omgezet in aandelen. zodat. aldus het EGO.
navijftienJaareengemiddeld rendementvan
acht procent te behalen is. Het is voor de
eerste keer dat ren energiebedrijf in Nederland
kiest voor een dergelijke constructie om
wtndenergleproJecten te financieren.

50 Megawatt

Het EGO wil In het jaar 2000 50 MW
wtndenerglevermogen opgesteld hebben.
Begin dit jaar zijn al vier turbines geplaatst.
bij Lauwersoog.
Het EGD wil zich richten op drie zaken. De
eerste betreft het plaatsenvan kleine molens
bij bijvoorbeeld boerderijen. waterschappen
en gemalen. Het gaat daarbij om molens van
ongeveer 100 kWh.
Ten tweede beoogt het energiebedrijf de
oprichtingvan één ofmeer wtndparken. Mei:
een Amerikaanse turbine-exploitant is een
prihcipe-overeenkomst -getekend voor een
windpark met een vermogen van 25 MW. Als
mogelijkelokaties geldende lT'..gio's Delfzijl en
Eemshaven.
Verderwil hetEGO de ontwtkkelingvangrote
tot zeer grote wmdmolene stimuleren. Het
geld voor al deze plannen moet onder meer
van Molens voor Milieu BV komen.

coöperatie

De opzet van Molens voor Milieu lijkt een
beetje op die van de wtndmolencoöperaties,
zoals er nu twintig in Nederland zijn. Mensen
lenen een bepaald bedrag (aan de vereniging

danwel de BV), dat ze na een tijd met rente
terug ontvangen. Erzijn echter twee belang
riJke verschillen.
Een collectieve vereniging, zoals Noorderwind
in Groningen. Is een initiatIefvan onderaf. De
betrokkenheid van de leners is waarschijnlijk
veelgttt.er dan wanneer men ren bon opstuurt
naar een bank.
Verder kent een vereniglng meestal een
algemene ledenvergadering. Hiermee hebben
de leden een belangrijke stem wanneer er
besluitenworden genomen over bijvoorbeeld
lokaties en financiêle transacties.

Het EGO wil ook particuliere initiatieven
ondersteunen en heeft al enige gesprekken
gehadmetNoordeIWind. AdriNipshagenvan
de coöperatie ziet.interessante mogelijkheden.
Het EGD biedt bijvoorbeeld een lening aan.
maar kan ook ondersteuning leveren als het
gaat om kabelwerkoftrafohuisjes. "Het EGO
ziet dat het niet meer om windenergie heen
kan en nu is er blijkbaarvan alles mogelijk.
Binnenkort praat de ledenvergadering over
de plannen van het EGO·.

Noorderwtnd heeft 150 leden en een molen
op het terrein van de Rijksuniversiteit
Groningen. Nipshagen: "We krijgen van de
RUG meer geld. voor onze stroom dan wanneer
we aan het EGO leveren. Dat hanteert een
temgleververgoeding van 11 cent. te onrenda
bel om een molen te exploiteren. In de folders
van Molens voor Milieu staat dat het EGOwil
werken aan gunstige tarieven, maar dat moet
Ik nog zien gebeuren".
Vooralsnog vindt Nipshagen de obligaties
geen bedreiging voor de coöperatie. "Onze
leden zullen niet 'overlopen' omdat bij het
EGO de rente hoger is. Zij zijn vooral
geïnteresseerd In schone stroom en in een
eventuele volgende molen. Het Ideaal staat
voorop",
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KERNENERGIE OMSTREDEN IN DUITSE DEELSTAAT

Omschakeling in Nedersaksen

De Tsjemobyl-ramp was de aanzet voor een nieuw poRtiek energteplan
in Nedersaksen. Bet duurde nog vier jaar voordat er concrete
stappen konden worden gezet om de atoom-deelstaat langzaam te
laten overschakelen op veilige en duurzame energiebronnen.
Nedersaksens Staatssecretaris voor MiHeuzaken, Peter Bulle, zette
onlangs in Utrecht de plannen van zijn regering uiteen.

Wim Kersten

Groenen en Sociaal-Democraten stelden in
1986 een omschakelingsprogramma op
waarin energiebesparing, stadsverwarmtng

en warmtekrachtkoppe
ling. en benutting van
duurzame energie
centraal stonden. Verder
stelden deze partijen dat
het energiebeleid onder
democratische controle
moest komen. De bijna
voltooide kerncentrale in
Ungen zou niet in bedrijf
mogen komen. Met deze
thema's gingen beide
partijen afzonderlijk de
deelstaatverkiezingen
tegemoet in mei 1986. De
christen-democraten
behielden echter de
meerderheid en het
'omschakelingsplan'
haalde het dus niet. Vier
jaar later. in mei 1990,
leden de christen
democraten (CDU) een
verpletterende nederlaag
en ontstond er ruimte voor
een rood-groene regt:rlngs
coalitie. waarin de
voorztti.er van Grccnpeace-

Duitsland. Monika Griefahn. minister voor
Milieuzaken werd. Het anti-atoomplan kon
eindelijk uit de kast worden gehaald. Men

afval in Gorleben, en een reeds met
middelradioactlef afval gevulde zoutmijn in
Asse bij Braunschweig. Daarnaast herbergt
de deelstaat nog een zoutmijn in Salzg1tter
die 'ideaal' zou zijn voor de opslag van licht
en middelradioactlef materiaal.
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moet worden. een brandstofstavenfabriek in
Ltngen, een geplande en zwaar omstreden
undergrondse opslagplaats voor radioactief

Als antwoord op deatoomramp inTsjernobyl
etsten de toenma11ge oppositiepartijen SPD
en Die GrO.ne in de Duitse deelstaat
Nedersaksen dat de deelstaat zou
omschakelen van atoomenergie naar veilige
energiebronnen. Nedersaksen mag met recht
een 'atoomstaat'wordengenoemd, Viergrote
kerncentrales in respectievelijk Stade.
Esenshamm. Grohnde en Lmgen, een
kerncentrale (Ungen 1) die nog ontmanteld
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voegde er nog enkele aanvullingen aan toe.
zoals het verzet tegen nieuwe kerncentrales
in de voonnaltge DDR en beperking van de
atoomtransporten door de deelstaat.

tegenstrijdige bevoegdheden

Maar een dergelijke beoogde omschakeling
gaat niet zonder slag of stoot. Een deelstaat
heeft veel bevoegdheden. alleen op het terrein
van kernenergie geldt de Atoomenergiewet
die door de Bondsregering in Bonn, wordt
inpuld. Volgens Mnteustaatssecretaris Peter
Bulle moet deze wet worden veranderd en
aangepast: "De atoomenergiewet Is een
catalogus vol witte vlekken".
Omdat de risico's van kernenergie duidelijk
aantoonbaar zijn. met name sinds de
Tsjernobylramp. moeten alle Duitse kerneen
tra1es een algehele vellighe1dstoets ondergaan.

Daarbij zou. volgens Gn'ine/SPD. decentrale
vanStadedoorde mandvallen.Tochgaat dat
zomaar niet. Voor de zoutmijn in SaJzgttter
werd na lang vijven en zessen een M1I1ellefIec
tenrapportverlangd. Dit rapportwas volgens
Nedersaksen onder de maat. maar Bonn
accepteerde het verhaal. Een procedure.
aangespannen bij de Raad van State. werd
verloren en de deelstaat moest Igdzaain toezien.
Voor de ondergrondse opslagplaats in
Oorleben, waar men al sinds 1979 bezig is.
ontbreekt nog steeds een uitgebreid
bedrijfsexploitatieplan. maar volgens Bonn
is alles in orde. Nedersaksen is het daar niet
mee eens enh.eeft nu bepaald dat het opgehaal
de zout niet op het terrein opgeslagen mag
worden. Voor opslag elders in de deelstaat
wordt geen vergumûng~n.Met derg;ilijke
juridische stekeligheden en trucjes probeert
men in Hannover kernenergie de voet dwars
te zetten.

Toch blijfthet feit overeinddat in de toekomst
al het Duitse kernafval naar Gorleben wordt
gestuurd voor de definitieVe opslag. Gor1eben
is voorde Duitse antikernenergiebewegingal
meer dan tien jaar het mikpunt bij uitstek.
De Duitse Bondsstaat is verantwoordelijk
voor dit probleem. en Bonn heeft de lokatie
Gor1eben ooit aangewezen voor opslag.

alternatieve uitwegen

Nedersaksen wil het energ1evraagstuk pàsitief
aanpakken. Er werd een commIssie voor
energteza.ken ingesteld die alle aspecten van
energie en energievoorziening oop een rij
heeft gezet. Energiebesparing staat hoog op
het programma.. ook al omdat men de uitstoot
van kooldioxyde (C02) wil terugdringen. "Het
verstoken van fossiele brandstoffen mag geen

rechtvaardiglng zijn voor kernenergie. dat is
hetzelfde als de satan uitdrijven met
Beëlzebub", aldus Bulle. Wanntekracht
koppeling krijgt grote prioriteit omdat het
rendement van deze installaties tweemaal
hoger is dan bij klassieke installaties. De
verstedel1jkte gebieden worden uitgekamd
op alle mogelijkheden voor grootschalige
toepassingvan stadsverwanning. Verderwtl
men een wijziging in de stroomtarleven. en
wel zodanigdat wie meerverbrutktook meer
per k110Wattuur gaat betalen. Intussen is
berekend dat in de gemiddelde woning
gemakkelijk vijftig procent bespaard kan
worden op het elektriciteitsverbruik.

Een Energieadviesbureau. ingesteld door de
deelstaat. gaat de kleinverbruikers bijstaan
om passende maatregelen te nemen en de
energierekening te verJagm. Daarnaast beoogt
de deelstaat een belastlng op primaire energie
(steenkool, bruinkool, olie, uranium) om op
die manier nieuwe energiebronnen te
financieren. Uit eigen middelen is inmiddels
een bedrag van 50 mtljoen mark uitgetrok
ken. ten behoeve van de ontwikkeling van
duurzame energiebronnen als zonneenerg1e.
windenergie en biomassa in de komendevier
jaar.
Ondanks de beperkte bevoegdheden. die
mede worden bepaald door 'Bonn'. probeert
de deelstaatregering er alles van te maken.
Bulle: "Wijmenen het serieus in Nedersaksen".

teruglevertarieven

Ofschoon haar voorkeur naar kernenergie
uitgaat. heeft de Bondsregering eind 1990
bepaald dat de terug}evertarteven voor
duurzame energiebronnen opgetrokken
moeten worden. Vanwege het streven naar
reductie van kooldloxyde-uitstoot krijgen
zonneenergte, windenergie. biogas en
waterkracht sinds het begin van dlt jaareen
betere behandeling.
De Duttse elektriciteitsproducenten. -die
vanouds in hun monopoliepositie ook de
leidingnetten beheren. worden gedwongen
een hogere prijs te betalen voor het aanbod
van stroom uit duurzame energiebronnen.

De prijs van waterkra.chtstroom is gestegen
van 10 cent per kiloWattuur naar 16 cent.
Windmolenexploitanten mogen nu bijna 20
cent perkWh vragen. Met deze stimulerings
maatregel beoogt Bonn prikkels in te bouwen
om nieuwe installaties voor zon. wind en
waterop te richten. Ofdaarmee ook een halt
wordt toegeroepen aan de toepassing van
kernenergie valt te betwijfelen. Daarvoor is
nog meer pol1tieke tegendruk nodig.
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GEHARREWAR ROND STRALINGSNORMEN

Mag het een
beetje meer zijn?
Over sbaUD' la de laatste wekea veel te zlea, te horea ea te lezen
,eweest. De radio-actleve sbaUa, VIUl de rampreacter TsJeraobyl 4
kwam zowat door het televlaleacherm de balskamer fa. Wat de
,evolgea VIUl sbaUa, op de mellS zija, moet aa een leder
zolaapemerhaDd daldeBJk ziJn. Goed aleawa daarom, UJkt het
altheas, dat de ...gedag de aormea voor sballag fa Nederland
verscherpt wordea. Maar wordea ze werkeBJk verscherpt? En laat
de Europese GemeellBChap eea eteea Nederlandse koen toe, die
afwijkt VIUl die VIUl de andere landea die Ud zlJa?

Meting van stra ling In grasmonstef$. mei 1986

Wat de overheid wO veranderen aan de
stralingsnonnen die voor de doorsnee
No:krlander §=Iden. staat In de nota .~

met de risico's van straling'. Het rapport Is
opgesteld naar aanleiding van kritiek van de
Tweede Kamer op het Besluit Stra1enbe
.rnamlng~ ult 1987. Dedaartn
~ nonnen WBJal te vaag en bocenden
werd te weinig rekening gebouden met
kwestbare groepen In de samenleving. aldus
de kritiek.

De nieuwe nonnen komen In het kort hierop
neer: een doorsnee-
N_dor (dus _ W<rl<2aam In een bodrlJf
waar met straUngsbronnen gewerkt wordt)
mag per Jaar nlel meer dan 0,4 m1ll1Slevert
aan stralingontvangr:n. DBt was 5 mllUSb'at.
Ik nieuwe aangescherpte norm is ech ter
aanvaardbaar. De overheid streeft niet. naar
een zo laag mogdiJke dosts straling. En
daarmee verschik de nieuwe opvatting van
de Nederlandse overheid wt2eIllIJk met die
van de teRP. Dat Is de Internatlonale
""""""'"' die zk'h~dl_~Ir.
~ In =I fandenworden beer nomen
overgenomen. Nadat op Nagasaki en
Hlroshlma a toombommen waren gedropt.
bleek biJ on derzoek onder de overlevenden
dal ziJ aan Iag= doses md_telt hebben
b lootgesteen dan aanvankelijk werd
verondersteld . Dat betekende niet dat d e
atoombom-aanval lets minder erg wa" dan
men dachtr n ee. het hield In dat mensen al hij
lagere doses dan eerst aangenomen. kanker
kregen door de straling. De strallngsnormen
lagen dus te hoog.

Het leRF =laagde die daarop. Dal gebeurde
nog niet zo lang geleden. De bevolking mag
volgens die nonnen voortaan JaarUjks aan
max1maAJ 1 in plaats van 5 mUliSlevert
blootstaan.

a1lIdlt · Jun11991. ruo.3

Het.instJtuut bUjftnad rnkkeUjkstrt:Ycn naar
nog 1agere doses.

De nieuw": normen van de Nederlandse
overbeid geven daarentegen de mogelijkheid
ombc::staande~ die onder
de maximaal toelaatbare Uggen. nog wal op
te voeren . De strallng die de Nederlandse
kerncentrajee uitstoten. Ugt. nu ruun onder
de norm. De straJJngsbelastlng als gevolg
van lozingen van d e centralee kan straks
onptrall met oen factorvtjftot tien s tijgen.
Veel gevaarlij k Is dat de exploitanten van de
I=ncentmb nlet langer grote Investo:tngon
zullen doen om de etraängsbelastmgverder
te verlagen .

De Nederlandse overheid wû haar plannen
bij de Europeoe Gemoenoehap op takf Ieggon.
Op dit moment Ujken de meeste EG-leden
echter meer voor de ICRP-nonnen te voelen
als voorde nonnen die de ministeries in Den
Haag uitgedacht hebben.

Peter BIelars
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AFSCHEID VAN KWEEKREACTOR KALKAR

"Ich bin total frusti"

Wat zal het worden? Een champignonkwekerij. een ga&gestookte
piekcentrale. een opslagplaats voor Jaag. en middelradioactief afval
of een museum voor technologisch onvermogen? Of wordt de
betonnen kolos gesloopt à raison van een hslf miljard gulden? De
SneUe Kweekreactor in Kslkar is uitgerangeerd. Het geld is op en de
puf is er uit.
Er bHjven tenslotte nog veel vragen open.

Wim Kersten Voor de laatste keer op bezoek in KaIkar op
15 maartvan ditjaar. Freelanceverslaggever
Piet- Hein van de Broek lIKON-mdloJ en
ondergetekende proberen V(X)r de radio een
sfeerbeeld te tekenen van het wel en wee van
de kweekreactor-bjj het Duttee stadjeKalkar.
In de mist doemt het gevaarte ineens op In
alle grootschaIlghcld. De noodza1a:llJk geechte
bevclllg:tngsattrlbutc:n schermen de centrale
af voor ongewenste buitenstaanders.
Kilometers prikkeldraad. de brede .Iotgracht.
betonnen hekwerk, honderden videocamera's,
AlIe relicten uit de tijd van de grote demon
stralles werken nog. Ook de groene vel1Igbdds
dienst patrouilleert nauwgezet aan de
binnenkant van het hek, Daar staat het
vlerlamte reactorgebouw, de grote schoorsteen
en de markante platte
koeltoren.
Van de bewakingsdienst
aan de hoofdingang mogen
we rusttg het terrein op
naar het Informatie
centrum. Maar ze mogen
van hogerhand okt ingaan
op onze vraag met
betrekking tot het 'ein de
van Kalkar' . Hun
arbetdsplaate i. bedreigd,
ze weten zogenaamd van
niets. Een optelsom van
het aantal personenauto's
op de glgantlsche parkeer
plaats leert ons dat er
minstens nog 300 mensen
werkzaam ztjn in en bij de
centrale. De turnploeg. acht man sterk. is
druk heztg met snoeien, schoIfeIen en planten.
Het huidige personeel hoeft ztch geen zorgen
meer te maken aangezten de RWE lRheinIand-

Westllil1sche Elektrizttäts-werke), de grootste
aandeelhouder van het Kalkar-proJekt.
onlangs heeft aangekondigd alle personeel
over te nemen en te herplaatsen.

kopschuw

De deuren van het informatlecentrum ztJn
gesloten. Dat blijkt geen onwll ztJn, want
Ursula Walkenhorsi. de beheerder. is aan
het lunchen. Een half uur later mogen we
hinnen, maarzonderbendnxDidu. De KaIkar
werknemersztJn kopsehuw geworden van de
vele Nederlandse persmuskteten. Redelijk
gelrrtteerd geeft ze toch antwoord op de
vraag wat ztJvan het besluit vindt om Kalkar
niet op te starten: 'Het I. toch belachelijk dat

de politiek besluiten neemt over deze
kweekreactor, ik hen ingenieur, maar dit (ze
wijst op de centrale) heeft toch niets met
politiek te maken". Op onze tegenwerping
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dat rutm twtntlgjaar geIod<n d=lfde polJtld<
besloten heeft. om dele kweekreactor te gaan
bouwen. is ze ten einde raad: "leh btn total
&ustl~. Ik ben helemaal gefrustreerd. zoele
alleen Duitsers het zo korten Ixmdigkunnen
zeggen. Het IJS is gebroken en ze biedt aan
koffie te zetten voor ons. de enige twee
bezoekers vandaag. "Dat kan er nog wel af
van die acht mllJard mark" voegt. ze er vol
sarcasme en Ironie aan toe.
Een rondgang door -het lnfonnatlecentrum
leert ons dat men al langer rekening leek te
houden met het schrappen van het project.
De meeste ilIders en beochuree zijn minetene
vtjfJaaroud en vergeeld. Zou men in 1986.
toen de ttaetorvoloold. werd. al een~
hebben gehad? Een recent krantje (Mehr
Wissen über Strom und Kttnkraft.. oktober
lOOD) wijst op de stJ1Jd tegen het broeikasef
fect.: met kernenergie en kweekreactoren

worden alle problemen opgelost. Ook Ckorge
Bush denkt er net zo over, aldus Die Zeltung
der Kernenergte.

Rekenkamer

De antl-kemenerglebeweg1ng heeft: het
tWkarproject van meet afaan (sinds 1913)
bestreden op grond van de onberekenbare
paren en mogeJJ.jke risico's. Klaus "ïraube,
een natuurkundige die tien jaar aan het
project heeft meegewerkt . zegt In 1991, "Het
project was niet echt uitgewerkt toen we
eraan begonnen. "cl was als de 8I'C"hitect
van een huls dJe tegen de aannemer zegt:
begin maar alvast md. het storten van de
fundering. de rest van het ontwerp komt
later wel". Deze werkmethode verklaart
mogeUJk de enorme explosie van de
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bouwkoeten. De oorspronkc11Jke begrottng
kwam niet verder dan 300 mUJoen mark. en
twtntlg jaar later bUJkt er voor minstens 8
mlIjaJd mark \'OI'tlmmerd te ziJn. De Slaat
derNederlanden heeft, voorzoverna te gaan.
1.2 mlIjaJd gulden bIJgodragen. Dat bedrag
,komt bijna cvereen met de vijftIen procent
bIjdrage die on. land (wie ziJn dat'lllnd<rllJd
beloofde. Het rou voor Iedereen goed ziJn
wanneer de KalkarkwestIe tot op de bodem
werd uitgevlooid door de Rekenkamer of
dooeeea \2lQUêten'II.I'tssk': WIe heeft: lnciot1d
op wdke gronden besluiten genomen. welke
geheime overeenkomsten worden waar
bewaard. en hoeveel Is de werkelijke
_ blJdra8c aan de lI'fIopte kwd<a'i'
Waarom beeft Nederland DOOlt zdfstandJg
besloten uit het project te stappen? Nu
YeI'9dluUt men Dcl1 adrtrr bd. Duttae besluit.
en wordt op het mtnlsterlevan Economtsche

Zakmln Den Heegcpgelucat adem gehaald.
Volgens de toenmalige mInlster G . van
Aanlennekon Nederland In 1981 niet uit het
project stappen wegens "volkenrechtelijke
gronden'. Dat zou nog meer geld kosten dan
de lopende bIJdragen . omdat de Duitsers met
een schadeclaim zouden zwaaien. Een
onafhankelijk Jurist, Ingeschakeld door de
vaste Kamercommissie voor Economische
7.aken, kwam na studie van de geheime
stukken tot eentegen~conclusie.
Rond Ka1kar hangt nog steeds een slutervan
geheimzinnigheid en onduidelijkheid. Wie
brengt de noodzakeUJke glasnost, zodat we
uiteindelijk alle feiten leren kennen. Want
anders blijft kernenergte een niemandsland
In d e democratie.

Kolkorcentrale In
aanbouw (toto:WIm

Kersten
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BUITENPARLEM...
Nederland wordt de baas
van Europa

Wllbert Willems
lid Tweede

Kamer.
Groen Unks

Brussel, de stuLJhut
van Europa
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Voor de mo:ftaho=ft. hdjaar 1992lds magtsdJ:
Buropaacu dan éénwerden. Voorde6énc:en
wensdroom. voor de ander een nachtmerrle.
Belden zijn op een dwaalspoor gehr&C".ht.
want In 1992 is er niet veel nieuws onder de
mn. De weet-europeee eenwording pat wel
In een gestaag tempo verder. ziJ het dat erop
de vaschJIlende terreinen totaal andere
snelheden wonlenaangehouden.lfetjaartal
1992 duldt er slechts op dat op 1 janwu1
1993 oen grootaantal nieuwe ridltlljnen van
kracht zou moeten zijn die met name op
""""""'" en flnanctod ph! de Y<nCIUlIm
lussen de lidstaten zuOen verkleinen. Maar
daarmee 18 nog geen samenhangend
economtsch blok tot stand gcbmcb.l. Nog
minder hoop Iserdaterdan mcerdemocratk:
op europees nivo zal bestaan. Ookwatbetreft:
gezamenUjk monetair en buitenlands be1dd
.-en er_hed wal helIl8e hulsjes worden
"",loopt..

Md. betrekking tot het energlebde1d staat de
europese nwttt ook _In de kIn<Imochomm.
Het .ziet er wel naar uit dat op aJZIenbare
tennJjn een doorbraak komt In die zin datalle
landen gedwongen zuUen worden hun
transportnetten voor energie . mei name gas
en electrlc1telt. open te stellen voor Iedere
helangstellende leveranctee. De
monopoUepostues van de SEPen de Gasunk:
staan dus stevig op de tocht. Veel andere
plannen zoals een gemeenschappelijke
enagteheftlng. een energievoorziening die
ldtg3at van duurzaamhdd en rt:f1 docuIcht1grr
prijssysteem voor Industl1e en
grootverbruikers ziJn nog In een heel prtl
stadium. Samenwerldng op nucleair gebied

Is al vecï verder gevorderd maar dat komt
omdat daam>or al _jamt<= sp<dale
EG-orgarUsatle bestaat: Euratom. Maar
gelukldg heeft die nog weinig greep op de
msatschsppeIlJ1<c _..., In Nedaland <MOr

de ultbrddlng van la::menergle.

Vanaf I Jub hddeedt Nederland hel EG
voorzitterschap gedurende een halfjaar. Nu
kan een voorzitter niet vee) moer dan de
leden van het g=ze1schap toestaan. dus
cveedeeven verwachtingen zijn al hdemaal
rdet op ziJn plaats. wel kan een voorzJtter
trdtla1::IottI~ Op vamekvan de 1\ver:dr;
Kamer hedt. de ttgerlng uiteenp.d. wat :zij
bei komendeJaarwO gaan ondernemen. Dat
bllJktalles hiJ eJkaarnktveel meerlczIJn dan
op de winkel passen. Ook op energtegebled
worden vrlJ"d gom wonltdIm~dIjJl.
al _Ltil de oqptng.,.,.,. met de_
-Het. is van groot bdangom ook In EG-kader

VCMlI"Uftgangte boeken op htt.
t:eudn van magie en milieu.
op een wijze dk: aanslutt btJ
het nationaal bddd-. Het
meest konkreet wordt
gesproken 0Ytt de totstand
koming ven bd. _-Europ=o
Energie Handvest . DU
plannetje van Lubbers om
'M:8tr:1'8e know-how In te
zetten voor een verbetertag
van de energk:voorzlentng In
de SoYjet-Unk: zou weIl1cht
al in december. dus onder
Icldlng van Lubbere zelf.

!Pd=d kwmm worden. \Jol "'" dan lIleI=1
een mooIeentree voor hem zijn om DeIor8 op
te volgen als veeeenter van de Europese
Commissie. De voorwaarde van hetwestene
bedr1jfsleven dat hen geen enkele beperking
mag worden opgelegd om de revenuen van
hun investeringen zelf op te strijken . dod.
overigens veel denken aan de moderne
ontwlkkellngshulp. Rtsultaat daarvan Is
tmmers dat er per saldo meer geld van zuid
nssrnoord vkdt danOlIlgek.eenl. Ofzou het
juist de bedoeUng :djn van hei Handvest om
meergeldvan006t naarWest te laten vloeien
dan omgekeerd?

aJlkohl - Junl 1991.01'.3



Postbus 750, 3500 AT Utrecht
Biltstraat 110, Tel. 030-734422

• Drukkerij
Wezclado
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Drukkerij Mezclado v.o.f.
Lange Nieuwstraat 249
5041 DE Tilburg
Telefoon: (013) 442299

ver e n

(advertenties)

Drie maal daags aan tafel kunnen we
rekening houden met het milieu.
Minder vlees en biologische produkten zijn
een gezonde ontwikkeling, tot in de Derde
Wereld toe.
Er zijnvolop mogelijkheden om zuiniger om
te springen met energie en grondstoffen.
De Kleine Aarde propageert zo'n gezonde,
milieuvriendelijke leefwijze, die ook een
duurzame ontwikkeling in andere landen
mogelijk maakt. Ideeën genoeg. Doet u mee?

Steun het werk van De Kleine Aarde door f 25,- of meer
over te maken op giro 52730van De lOeine Aarde in
Boxtel en vermeld 'nieuwe donateur'. Een
Welkomstpakket ligt voor u klaar en u krijgt dit jaar vier
keer het tijdschrift De Kleine Aarde in de bus!

Vraag de gratis aktiviteitenkrant aaIl!

BeI04116-849ZI

Gelukkig
kan 't anders

I De Kleine Aarde
Gezond leven in een schone toekomst
Postbus 151, 5280ADBoxtel

SOS TSJERNOBYL
GIRO 6238845 TILBURG
Postbus 8107
5004 Ge Tilburg
Tel: 013-351535
Fax: 013-358169
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BRANDSTOF
Info-avond over zonne-energie
In Noor d -Ho lland zu lle n In de komende jaren 275.000 wOlli ll/.!<=1I /.!<~h(Jllwd worde n . Voo r eh: Wcr kgrot'p
Milieu PvdA In die provincie is dtt uanlerdtna om r-en rnfornmue-evcnd te orga n iseren over de lC)(~passin.l!

VRn 7..on ne-eue-r gte in de woningbouw. l le-t doe -l v a n de uvond ts IJlII likt a lk-e n v()()Tlic h Un l-! I e geven over
zc n ne-ene nae. maar ook h et sttnnrleron t:IVIlU : "het tonen va n ( '(ln('n ~1{~ han dcl in gspcrspecuev cn a un UWI

na me lokale (PvdA)I)( IIîTlet" . 1 1 it",rh~i wor dt ende-r anden-/.!rh r u ik gelllHa kl va n versc-htlje-mk- v tdeo's , clk door
spre kers werden toegelic h t.
Be halve de polit ici wor den archtteetcn . wl llllJJgIIOl IWV(:n:lli~ II~'( :n . vol ks huts vcstcrs en lx-wo norsgroepen
ttll/-.>Cl!orl lgd. Tijd e n plaat s VaD h audelen : 13 juni. 20.00 uur in het Mozeehais, Waterlo oplein 205 t e
Amsterdam.
Info rma tie bij: Jaap Kolpa 020 ·6189169.

Open dag De Kleine Aarde
ZOndag 2 3 j uni hou dt De K leineAanie WtTr haar ja a rl lj k s(: 01'(:n daJ!. S p(",("la k aandach t gaat d n ja a r uil naar
ve-rvoer. m ei de n (:15 a ls u a nda r-ht e t rckkcr. DaantnHSI 7.<-1 1 h e l V(TVO('T van s lat io n Boxt c t nan r hel rcrrct n van
De Kle in e AAr d e me t pa a r d en waee n I-.'Csc h i('ck n . va natEmdbovcn. Den Bo s c h (' TI T tlhu ra is Boxte l ~o<:d Tc

borclkcn pc':r In::in . Op het s t anon s laa n (it: hd c dag paarde n k laar o m inlcn:':c ll voo r twee gul den o p e n n ee r
n a a r Ik Kletne Aard e 1(: V<'I"VO(·Ten .
verdere 1>C'.lic [lswa a rdlgilcd<'n: Ik cc u lug lsd l(': urocruc produkucuun . een k rut dr-n t u tn, een m oestuin . twee
expe r tmen rele wonlu ,L.'en [waa rrmder Ik Piram ld l'Wurü ng). De h d t: dng (10 .0 0 t ot 17 .0 0 u u r) is d e keu ken
,L.'eUp t' u d voor t'( 'o log1sdlc Ila p !t:s en t1nUlkJt,s . De toe gang Is gratis.
Info rmatie: 04116 - 8 4921

Derde Wereld Festival - InZicht '91
7..o ndaJ!, H Jn n l s laat het Leypark in Tilburg weer op x'n kop . Valla f c1r i<: podia orurnlt o -n ~:varit:crd

ruu en-kp rogramma u it d e ho lewereld . Versprent nvcr uctrcrretn ts cr vn n a lles te doen e n tc ztc n: a m b u lan te
at 'ls . tntcrmat n-stands , k tnderac-ttvueneu , o-n C "(J lIIp]('(~ 1 restaurant mei vera mwoo rde- prod ukten .
Oo k d e': beurs Inzicht '9 1 Is allnwczl~ Im~1 een TlII IIlt: va riat ie: aa n lx:clr ljve n <'11 ergen tsa r les tlic 1.1('h met

zonnr> C':II wtndem-rgîe ht 'Zighotu!en . V(:I"Vllt:TS- t' ll vakant k~( Jrwll l i&U it:s. krirtsc-he- Ix'19~.,<in J.!s IllHa l sdlaPI IIJt"n

e n ba n ken , Ook u i'-,L.'Ch n :ide stands 111(:1 krtuse-h s p e:d glJcd. Dcrdc-Wcreldpro d u k tcn. (':Ilergic.:z ll ln i~c~

d o uchekoppe n. n ul ieub ew u s rc sc-hoo nmaa kmtddclen . mü ieu bc w uste ma ke- up. s c harrelvlees, Kortom: de
lotale su permar k t voor de D:,T(lc-Wt."l"I:: ~JdvrtenddHke . mtucu bcwuste. t'JlcrgÎ{:l.ll ill i,l..,'C e n krtnscbc co n s ument .
De beurs Js geop end V8.Jl 12 .00 t o t 21.00 u ur.
Infonna tie over InZich t '91: 013 · 4 3 4 79 4
Info nnat ie over Derde We reld Festival: 0 13 . 351523

Recycle Tour
O p 17 m et is In Sol n-ventngcn tk Rcc'yc-lcTour- vnn s ta rt ge ga a n , Eilldbeslcmmiut! is TWln lim m in Esuaud. BIJ
I ta mbu ra s pltt st d <' tour-zk-h: een TOU\(~ ga a l v ia Ije-ncmarkc n , Zwedcn . Finland e n de' Sovjet Unie naa r Est la nd .
IX- andere- via {votlr llla ll~ Ou st )D u lls la nd . pok-u . l.nonweu r-n Letla nd . O p 5 a ll ~lIslll S hope-n Ik deelnemers
In Tudult n n a Ie a rrtveren . waar !':YF/\ (ElirOp(:<1II YOLJ lh Forest A("llo n) h el tTulogjsch(: droomdorp Ecotopta
or~all l :s(:t'n . runnen dil d (IT]1wordl k(' llI lis ('11('TVarÎl !~ uÎ I ~{'W issdd IlV(T He l Ies Vl lt lrt".t~ 1I sc-honer tntbeu .Tlj tkns
de toc h wor dt s jxT ia lt: n u ndac-h r be su-cd uau dc vr-rvutltruz va n de BahIs r-he 7..<:1':, II(~ l a l.L.'Cm enc afvalvraagst u k
en problemen met het verkeer , I<'II('Tt" "1I kan lIIed it'l :sn l.lnformatie bij : He t Bike Team, Spijkerstraat 2 45.
6828 DE Ar:n.bem (Tel.: 085 .432942)

Urenco nog niet dicht
Ikt gt :spn~k 1 1 !Sst~1 d e Minls leries va n EZ 1'11 VI{(l M. 111'1 l'la l form S to p ( J ( ~. Ven:ll lgl tlg MJlh ~ lIt1ekl1si(: en
a dvoca at Phon varr de n B lcssc n h edl u tct s ll pJ!<-:kvc n l. Hocwe l vcn q ..'t.~ lIwoonligcrs va n Ix:ld c 1IIi.J1 isll~ ries

lIIet veel ~l 'd l l hl de a rgt lm cn len VlltJr s l i lit in g va Il IJn :II('i1, lil Tl tUKJrtlcn t:f1 dri ftIg TIl 1t l ll t:f'n kn . t·tJfld lu ItTn l(·u
z IJ cks a ill ic ik min d a l ti<': .t!t :dl xlgvt~r.L.·lIl1 niu g wel (!c.L.'<':lijk v erlt'i:lld za l /.(a a Jl wor d e n . De vtxJr s lan d r ni va n
s lu iten la lt ' lI h el h kr IIkl h ij Zit lt~1I t' lI z lI lIl ' lI Ik ~ :dtK I.L.'Vt· rk l llri llg hlij v("f! aa nv(':d ll t·lI. Hie rtoe 7.<-11 tX lk de
puhlic~kt · o p l. lI l('" gf"IIHlt lîl is (,f"n t w tl rt k ll .

BRANDSTOF
HIlIdi! ' juni 1!191. nr,;'!
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