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Redactioneel 
We zijn het onderhand gewend: om de paar jaar wordt kern
energie weer van stal gehaald. Men is momenteel vooral ge
charmeerd van de zogenaamde "inherent veilige kerncentra
le", die begin volgende eeuw kan gaan draaien. Op zich is dat 
woord 'inherent' natuurlijk al pretentieus. Een ideale, totaal 
veilige kerncentrale bestaat immers niet. Hooguit bij een re
delijk veilige is iets voor te stellen. Maar deze optie scoort 
toch zeer hoog bij bepaalde mensen, minister Andriessen 
voorop. 
Ook de PvdA omarmt deze mogelijkheid nu openlijk. Deze 
partij is reeds lang vóór sluiting van de kerncentrales in Bors
sele en Dodewaard. Prima toch, denk je dan. Maar wat wil nu 
het geval? Deze twee oude kerncentrales moeten voort, zo te
gen hoge kosten (500 miljoen) aangepast worden. 'Nee', zegt 
de PvdA, 'niet doen'. Maar vervolgens pleit zij er voor dit 
geld te besteden aan de "inherent veilige". Doodleuk stelt zij: 
waarom zou ons land niet proberen de eerste inherent veilige 
kerncentrale ter wereld te bouwen? Dan breekt toch je 
klomp. Dodewaard en Borssele dicht en toch weer geld blij
ven pompen in de kernindustrie en dat alles om ons kikker
landje wereldwijd voorop te laten lopen. De Partij van de 
Atoom laat zich blijkbaar nog steeds in de luren leggen door 
allerlei technische varianten, ondanks de vele (andere) be
zwaren tegen kernenergie. Namens hen een stralende toe
komst toegewenst na het jaar 2010 .... 
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Verjongingskuur kerncentrale 
Borssele 

De Kernenergiewet-vergunning van 
kemcentrale BotsSele vefllist elke tien jaar 
een nieuwe evaluatie van alle voorschriften. 
Na een eerste tienjaarlijkse onderzoek is 
het gewenst de veiligheid VBn kemcentrale 
BoiSBele te vedlogen door het nivwau ervan 
aan te passen aan de meest recente 
inzichten op dit gebied. Er is nu een pakket 
wijzigingsvoorstellen opgesteld dat leidt tot 
een uitbl8iding van de ontwerpbasis van de 
installatie. 
De kosten van de uitvoering van een 
dergelijke operatie belopen 410 miljoen 
gulden, zoals uit persberichten blijkt. Het is 
daarbij goed op te merleen dat het hier gaat 
om de eerstvolgende periode van 10 jaar, 
dus tot het jaar2004. 

Tien jaar 'veilig' 
doordraaien kost 
500 miljoen! 
Hans Bannink 

Op basis van de Inspraakreacties op de "Startnotltle MI
lieu-effect rapportage Kernenergiecentrale Borssele" zul
len de betrokken ministers (Alders en de Vries} de richtlij
nen vaststellen waaraan bet mmeu-effectrapport moet 
voldoen. Inspraak op de op te stellen richtlijnen is moge
lijk. 

Er bestaan geen argumenten tegen de doelstelling om bet 
veiJigheidsniveau van kerncentrale Borssele te verhogen. 
Een terugbUk In de tijd leert ons dat de regering in 1983 
van de door haar Ingestelde Commissie Beek een rapport 
ontving en waaruit ook later door de regering werd vast
gesteld dat de economische levensduur van kerncentrale 
Borsseie 20 Jaar bedraagt; dat is de tiJd tot wanneer (1993 
dus) kerncentrale Borssele concurrerend werkt ten opzich
te van andere vormen van elektriciteitsproduktie, zoals 
een steenkoolcentrale. 
De technische levensduur werd gesteld op 30 jaar, zoals 
ook In bet thans geldende Elektddteltsplan is vooiZien. 

LEVENSDUURVERlfNGIIIG, Het is dus volstrekt ontoelaat
baar om er nu al van uit te gaan dat, nà uitvoering van 
het nieuwe veiligheidsplan voor kerncentrale Borssele, 
deze kerncentrale ineens ook geschikt en in staat is om 
tot 2004 door te draaien, dus 40 jaar bedrijfstijd te ge
ven. 
Hoewel de Startnotitie zich beperkt tot de gewenste vei
ligheidsvoorzieningen, die voortvloeien uit de eerste eva
luatleperiode, blijken er al stemmen op te gaan (onder 
andere CDA Tweede Kamerlid A. Lanslok in de pers) om 
aan de toekenning van de benodigde 470 miljoen gulden 
te verbinden dat 'Botssele' wél tot 2004 in werking kan 
blijven. 

Zoiets zou natuurlijk een aperte onjuiste conclusie zijn, 
die in het Milieu Effecten Rapport moet worden tegenge
sproken. Zo kerncentrale Borssele al tot 2004 zou kunnen 
blijven werken, dan kan dat pas vastgesteld worden nà de 
volgeode evaluatieperiode en de daar weer uit voortvloei
ende nieuwste velligheldsaanpasslngen, waaraan ook 
weer een fors prijskaartje zal komen te hangen. 
Bovendien wordt dan voorbijgegaan aan het feit dat de 
hele installatie verouderd raakt en méér radloaálvitelt in 
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zich bergt en afgeeft. Storingen ten gevolge van ouder
domsverschijnselen kunnen vaker optreden, waarbij de 
vraag opkomt of alle thans voorziene veiligheidsmaatre
gelen wel afdoende zullen zijn om aan dit slijtageproces 
het hoofd te bieden. Het zou verstandig zijn in het Milieu 
Effecten Rapport daarover duidelijkheid te verschaffen. 
Gebleken is dat de SEP (Samenwerkende Elektriciteits Pro
duktiemaatschappijen) niet erg positief denkt over de in
vestering van zo'n 500 miljoen voor tien jaar veiligheid 
bij kerncentrale Botssele. 

VRA in Borsele. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze 
negatieve kant van de produktie van atoomstroom ook 
aandacht verdient. 
Het is gebruikelijk en ook voorschrift dat in het Milieu Ef
fecten Rapport het milieuvriendelijke alternatief wordt 
beoordeeld. Wat te denken van het alternatief om de 
kerncentrale van Borssele in 1993 te sluiten en de daar
mee te besparen 470 miljoen gulden aan te wenden voor 
de energievoorziening in Derde Wereldlanden en voor de 
introductie en produktie (kan zelfs in Nederland) van 
voor huishoudelijk gebruik geschikte kooktoestellen met 
zonnepaneel.? 

Wat óók niet onvermeld mag blijven is dat het aanpassen 
van kerncentrale Borssele aan de nieuwste veiligheids
voorzieningen onverlet laat dat de produktie van radioac
tief afval onverminderd doorgaat en waarvoor slechts een 
tijdelijke oplossing voorhanden is middels opslag bij CO-

In de eerstvolgende tien jaar kan dáár een belangrijk 
energie- en milieuprobleem worden aangepakt. 

* 

Geld speelt geen rol ... 
Voor de aanpassingen van kerncentrale Borssele moeten 
20.000 bestaande tekeningen worden gewijzigd en moe
ten nog eens 5.000 nieuwe tekeningen worden vervaar
digd. De modernisering is gebaseerd op studies naar aan
leiding van de rampen in Harrisburg en Tsjernobyl. 
Samenvattend komt de miljoenen kostende 'revisie' op 
het volgende neer: 
• functionele scheiding van het veiligheidssysteem en 

het koelsysteem van de reactor. 
• installatie van een nieuw systeem om de druk op peil te 

houden, met kleppen, leidingen en besturing. 
• vernieuwing van de 'verse stoom- en voedingswaterlei

dingen' in het reactorgebouw om breuken uit te slui
ten. 

• een dubbele controlekamer met procescomputer in een 
nieuw te bouwen behuizing voor het geval de bestaan
de regelkamer uitvalt bij een (ernstig) incident. 

• installatie van een extra koelsysteem om grondwater 
op te pompen wanneer bij een calamiteit op de Wester
schelde (explosie van een olietanker) geen 'schoon' 
(koel)water uit de Westersehelde beschikbaar is. 

• een nieuw gebouw voor de reactorbeveiliging op af
stand van het reactorgebouw, om te voorkomen dat de 
belangrijkste veiligheidsfuncties ook bij extreme exter
ne situaties (aardbeving, gaswolkexplosie, vliegtuigin
slag) uitvallen. 

• uitbreiding van de noodstroomvoorziening in een apar
te bunker om te voorkomen dat de reactor bij een cala
miteit zonder stroom komt te zitten. 

• nieuwe installatie voor het verbranden van waterstof; 
bij een kernsmelting ontstaat explosief waterstof dat 
het reactorgebouw (koepel) zou kunnen opblazen. 

Volgens de SEP en Minister K. Andriessen kan kerncen
trale Borssele na deze algehele verbouwing (officieel heet 
dat 'modificatie') zonder problemen tot het jaar 2007 
doordraaien. Volgend voorjaar wordt deze levensduur
verleniging 'meegenomen' in het Elektriciteitsplan 1995-
2004. De Tweede Kamer beslist hierover in de herfst van 
1994. 
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Als gevolg van nieuwe inspraakregels (onder andere het 
MER-rapport) duurt het zeker tot 1997 voordat de moder
nisering kan beginnen. De totale investering van 467 mil
joen moet in zeven jaar terugverdiend worden. En dat 
vond de SEP wel erg krap. In een 'goed gesprek' tussen 
Minister en SEP is vastgesteld dat Borssele tot 2007 kan 
draaien, waardoor de terugverdientijd op 10 jaar komt. 
Als dit de methode is om kernenergiecentrales 'in leven' 
te houden, kunnen we wel ophouden. Maar de Minister 
zet door omdat "vroegtijdige sluiting van Borssele het 
vertrouwen in kernenergie ondermijnt". De Minister 
streeft juist naar uitbreiding van het aantal kerncentrales. 
Overigens zijn niet alle aandeelhouders van de SEP tevre
den; de EZH (Elektriciteitsbedrijf Zuid Holland) vindt deze 
oplapbeurt te duur. 

. .. maar het weer wel 
In 1992 hebben zich in kerncentrale Borssele geen storin
gen voorgedaan die bijzondere veiligheidsmaatregelen 
vereisten. Dat schrijft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, B. de Vries, in zijn brief aan de Tweede 
Kamer. Borssele kende verleden jaar in totaal20 geregis
treerde storingen. 

KWALLEN. Eind mei 92 werd Borssele uit bedrijf genomen 
omdat ten gevolgen van "een plotseling aanbod van 
kwallen in het koelwaterinlaatkanaal de fijnbandzeven 
overbelast" werden. De kwallenplaag werd veroorzaakt 
door een aanhoudende Oostenwind in combinatie met 
het ebtij in de Westersehelde en een snelle opwarming 
van het zeewater. Tijdens de stillegging trad een storing 
op aan de stoomafblaasklep. Deze storing kreeg het cijfer 
1 op de schaal van 0 - 7 die het IAEA hanteert. 
Opvallend is de grote invloed van het weer. Op 11 no
vember raakte tijdens een noordwesterstorm de koelwa
terinlaat overbelast als gevolg van gras en vuil in het wa
ter. Een andere storm zorgde op 26 november voor pa
niek: een vrijwel onbeladen binnenvaarttanker verkeerde 
in nood ter hoogte van het koelwateruitlaatkanaal en 
strandde op de basaltblokken. Men wist te voorkomen 
dat een kleine hoeveelheid uitstromende olie in het koel
water terecht kwam. 



Onderwatermolens 
Aan de FriiiSe kant van de Afsluitdijk. bij de 
sluizen van Komwerderzand, is begin juni 
een experiment met een nieuw soort 
watermolen begonnen. De bydroturbine ziet 
eruit als un schoepenrad maar ligt geheel 
onder water. De metalen schoepen zijn 
bovendien voorzien van un 
terugslagmecbanisme, zodat bet maximale 
rendement uit de stromingsenergie van bet 
water gebaald kan worden. Als de test bij de 
Alsluitdijk gunstig verloopt ui de 
bydroturbine ingezet kunnen wordtJn in 
Derde Wefflldlanden waar infrastructurele 
voorzieningen ontbreken, 11111ar ook in 
rijkerelanden die op een milieuvriendelijke 
wijze willen voorzien in een deel van de 
elektriciteil6beboehe. 

Experiment bij de 
Afsluitdijk 

Peter Bielars 

Met de bydrotwblne kan zonder al te veel voorzieningen 
In stromend water de stromtngsenergle In elektriciteit 
omgezet worden. Uitvinder van de turbine Is de Belg 
Louis Worms. Het bedrijf dat de turbine gebouwd en in
middels op schaal beproefd beeft, is Hubert BV uit bet 
Friese Stavoren. Tussen Worros en Hubert is eeo overeen
komst gesloten waalbij bet Friese bedrijf zich verplicht 
om een proef uit te voeten waarbiJ elektriciteit aan bet 
net kan worden geleverd. Want daar gaat bet uite.ln~dljk 
om. De moderne watermolen moet schone en goedkope 
energie gaan leveren. 

GOEDKOOP. Het principe van de hydrotUibine laat zich bet 
best vergellJk.en met dat van een waterrad. De schoepen 
ziJn voorzien van terugslagkleppen die In gesloteó toe
stand zorgen dat de waterstroom, waarin detwbine is ge
plaatst, de schoepen voortstuwt. Tegen de waterstroom in 
staan de kleppen geopend In de vaanstand, waardoor de 
schoepen geen weerstand ondervinden. Het resultaat is 
een eenvoudige, langzaamdraalende machine, goedkoop 
te bouwen en Jn staan tot bet leveren van een tedelljk 
vermogen aan elektriciteit tegen een lage kostprijs. 
De twblne zelf driJft. De drijvers zitten vol met water. 
Daardoor kan de turbine gedeelteliJk boven water ge
bracht worden voor het noodzakelijk onderboud en repa-

1BwtJter18ting ondBrMtsnnolen. (FotostJJdio GfN' Oijs). 

ratlewerkzaambeden. De constructie zit zo .ln elkaar dat 
de stroomsnelheld van dè twblne eenvoudig Is te vergro
ten, waardoor ook de stroomopbrengst kan stijgen. Als de 
watermolen aan de verwachtingen voldoet, komt er circa 
100 kilowatt vriJ bij 15 omwentelingen per minuut. 

EENVOUDIG. De turbine telt vier schoepenwielen met een 
doorsnede van 3,5 nieter. De twblne functioneert al bij 
stroomsnelbeden van mlnder dan één of twee meter per 
seconde. De 9Udere waterlaacbttwblnes komen pas in be
weging bij een stroomsnelheld van 10 of 20 meter per se
conde. Die oudere turbines vragen daarom om een groot 
boogteverschil of een lngew~lde constructie waardoor 
de stroomsnelbeid kunstmatig vergroot wordt. 
Het eenvoudige karakter van de Worms-turblne maakt 
hem Interessant voor ontwikkelingslanden. H1jls gemak
keliJk te Installeren en veroorzaakt geen schade aan bet 
milieu. 
Voor Hubert BV staat nog niet vast dat de hydraturbine 
In produktie genomen wordt. Als de metingen biJ de Af
sluitdiJk tegenvallen, wordt het gehele proJect stopgezet. 
Het Friese bedriJf krijgt In de huidige experimenteerfase 
finandêle steun van bet mlnlsterie van EconomJscbe Za
ken, de NoordeliJke Ontwlkkellngs MaatschappiJ (NOM) 
en de provinde Friesland. Rijkswaterstaat verleent ook 
medewerking. 

* 
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Tsjernobyl en het grote geld 
Het sluiten van 25 gevallflijke kemcentrales 
is zes miljard dollar goedkoper dan 
oplappen. Rusland dumpt ve"ijkt uranium op 
de Europese markt om dollars binnen te 
halen. De Oekraïne lest twee kernreactoren 
draaien om de eigen stroonwoDtziening 
veilig te stellen. Voormalige Tsjernobyl
vrijwilligers molltlln als slachtoffers zelf 
financieel opdraaien voor de gevolgen van 
de 111mp. Het draait allemaal om geld. 
Volgens Vladimir Tsjemousenko is dat 66k 
een reden om onmiddellijk met kernenergie 
te stoppen. 

De erfenissen van 
• • een lmpenum 

De sarcofBBg van Tsjemobyl (foto: Egbert Te/legen) 

Wim Kersten 

De Wereldbank heeft berekend dat het sluiten van 25 
'onveilige' kerncentrales In zes @oden In Oost-Europa en 
de ex-Sovjet-Unie slechts 18 miljard dollar zou kosten. 
Het stroomtekort kan opgevangen worden door de snelle 
bouw van conventionele centrales op olie, kolen of gas. 
Wanneer deze kerncentrales gemoderniseerd (of opge
lapt) zouden worden, wat de WesteiSe kernindustrie graag 
zou willen, bedragen de kosten. ongeveer 24 miljard dol
lar. Het gaat bier om alle reactoren van het type RBMK 
(Tsjemobyl) en VVER-440/230. Zeer opmerkelijk Is bet 
feit dat het lAEA (Internationaal Atoom Ene~e Agent
schap te Wenen) zich heeft aangesloten biJ de bevindin
gen van de Wereldbank. 
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GEMISTE KANSEN. Volgens Greenpeace had de Wereld
bank nog verder moeten kijken: er wordt niet uitgegaan 
van de grote kansen en. mogelijkheden op bet gebied van 
energiebesparing en energie-efflçJ!ntie. Dan zou de totale 
investering nbg lager uitvallen dan 18 miljard dollar. 

In een recent interview met het Duitse weelcblad Focus 
sprak de Russische premier Vilttor Tsjemomyrdln zich 
duidelijk uit voor een andere aanpak: "WIJ zijn zeer gein· 
teresseerd In Investeringen om de kolenindustrie te mo
derniseren, en we willen graag samen (met bet Westen) 
projekten op het gebied van energiebesparing en alterna
tleve energlewinning. Negentig procent van onze export 
bestaat uit levering van olie en gas. Maar Ik ben er tegen 
om uitsluitend alles te zette.n op de olie- ~n gaslndustrie, 
want dat gaat ten koste van andere industrietakken als de 
machinebouw". 
Tsjemomyrdln weet waarover hij praat. HIJ was onder 
Brezjnev verantwoordelijk voor de gasexport en onder 
Gorbatsjov de grote baas van Gasprom, het grote staats
gasbedriJf. Tekenend voor de huidige opvattingen in 
Moskou is dat Tsjemomyrdln met geen woord meer rept 
over kerncentrale. 

De kernfysische dienst van Zweden Is beztg met een vet· 
Ugheldsstudie naar de RBMK-reactor, van het Tsjerno~l
type, bij Ignallna in Letland. Om het onderzoek naar be
horen te kunnen uitvoeren hebben de Zweedse deskundl
gen de ontwerpgegevens van deu reactor nodig. Bij na· 
vraag In Moskou bletk dat die gegevens alleen tegen bet· 
allng (In dollars) verstrekt konden worden. 
Boze tongen beweren verder dat alle onderzoeken en stu
dies met betrekking tot de velligheld van dm kerncentra
les zo duur uitvallen omdat de Westerse deskundigen zul
ke hoge uurtarieven berekenen. 

URANIUMMARKT BEDORVEN. De voormalige Sovjet-Unie 
was één van de grootste producenten van verrijkt uranJ
um. Nu de grenzen zijn weggevallen, probeert Rusland 
(dat vrijwel alle nucleaire activiteiten van de oude Sovjet· 
Unie heeft overgenomen) verrijkt uranJum af te zetten op 
de wereldmarkt. Om te voorkomen dat de Russen dit ma
teriaal gaan dumpen tegen een priJs die lager ligt dan 26 
dollar per kilo, probeert de EG sluitende afspraken te re
gelen. Hoewel de Europese Gemeenschap vóór vrije ban
del Is, zijn een aantal lidstaten aan de bel gaan hangen. 
Frankiijk levert 40 procent van bet benodigde uranium 
binnen de Westeuropese markt. En ook Nederland Is te
gen de vrije toegang van Russisch uranium: de Ultra Cen
trifuge fabriek van Uren co in Almelo vreest voor baar toe
komst wanneer er geen beschennende maatregelen wor
den getroffen. Rusland probeert bet ·verrijkt uranium te 
slijten om dollars binnen te halen. 



Voormalige vrijwilligeiS bij de Tsjemobyl-ramp hebben In 
juni bun vakantiedagen opgenomen om te demonstreren 
voor het Oekralense parlement in Kiev. ZiJ vinden dat de 
overheid geen aandacht besteed aan hun problemen, die 

Alle geheimen liggen in Moskou 

bet gevolg zijn van hun activiteiten onmiddellijk na de 
ramp. Een groep scheepswerfatbelders heeft In meJ 1986 
op enige afstand van de ramp-reactor alle transporten, 
vrachtauto's, ladingen en mensen uit het besmette gebled 
schoon gemaakt voordat ze de bewoonde wereld Ingin
gen. De vriJWilligers werkten in dJe tijd zonder bescher
mende kleding. Naderhand werden ziJ beloond met een 
maand extra salaris en grote medailles. Hun probleem nu 
Is het feit dat ze zelf en talloze collega's ziek ziJn als ge
volg van de opgelopen strallngs dosis. De arbeiders eisen 
medische behandeling en compensatie, maar daarvoor 
heeft de republiek Oekraïne geen geld. Dr. Georgy Lepln, 
vice-voorzitter van de vereniging van reddingswerkers, 
maakte tijdens de Conferentie van Strallngsslachtoffers 
(BerliJn, september 1992) bekend dat 13.000 van de tus
sen 600.000 - 800.000 liquidatoren (brandweermensen, 
bouwvakkers, verplegers, helicopterpiloten, enz.) réeds 
zijn overleden. Een groep van 70.000 reddingswerkers Is 
invalide en chronisch ziek. 

In de miljoenenstad Kiev gaan schattingen rond die wij
zen op meer dan 10.000 doden, direct als gevolg van de 
straJing. De kosten voor de behandeling van strallngs
siacbtoffers zijn niet bekend, maar zullen ongetwiJfeld 
meer dan een milJard gulden bedragen. 
Ofschoon er op voorhand geen geld Is om de ramp-reac
tor opnieuw In te kapselen, weten de Oekraïense autori
teiten Inmiddels wel om welke bedragen het gaat. Eên 
van de aangedragen oplossingen Is de bouw van een pira
mide, ontworpen door een Britse firma. Voor een bedrag 
van 1,35 milJard gulden zou de reactor bermetisch afge
sloten kunnen worden, waarna allerlel robots zich over 
de ontmanteling zouden ontfermen. 
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Geheime Tsjernobyl
ramp vier jaar eerder 
Interview met Vladimir 
Michailovich Tsjernousenko 

Tljemousenko (kernfysicus, 52 jaar) kreeg drie da
gen na de Tljemobyl-ramp van Gorbatajov de op
dracht als crlsls-manaa• de opruimingaoperatie te 
lelden. tiJ was met twee andere wetenschappers 
onder meer verantwoordeliJk voor de bouw van de 
'sarcofaag". Tsjernousenko verbleef bijna 2.000 uur 
In de bet1raalde omgeving van de rampreactor. Hij 
11 ongeneesliJk ziek. 
HIJ woont llnds1991 In Blrkenfeld (Duitsland) om
dat de medische behandeling daar beter Is. Zijn 
mening over de toepassing van k~gle Is 
tinels aprll1988 drastisch veranderd. HIJ werkt aan 
een roman over de Tsjernobyl-gebeurtenltsen. Al
licht sprak hem begin augustus Jn Amsterdam. 

Onlangs beweerde u voor de Duitse televisie dat in 
1982 in Tsjemobyl ook si een ongeluk is gebeurd. 
Dat is hier onbekend. 

Dat klopt. Niemand weet daar iets van, ook de we
tenschappers in Rusland niet. Er moet toen een 
enorme hoeveelheid radioactiviteit zijn vrijgeko
men als gevolg van breuken in de koelwaterlei
ding. Ik heb daarover in 1986 een rapport opge
steld, maar dat is geheim en wordt dus niet vrijge
geven door Moskou. 

Hoe bent u achter dit ongeluk gekomen? 

Dat is een verhaal apart. Tijdens de schoonmaak
operatie in de 30-kilometer zone rond de reactor 
kwamen we in de lege woningen van geëvacueer
de bewoners om de aanwezige radioactiviteit te 
meten. Daar zagen we inmaakpotten met jam, wor
teltjes en paddestoelen, met daarop het jaartal. De 
mensen in de Oekraïne maken veel groenten zelf 
in. We hebben toen zo maar enkele potten geo
pend om de inhoud met onze geigertellers af te 
tasten. Die apparaten sloegen op tilt. En op de pot
ten stond het jaartal '1982'. De radioactiviteit moet 
in dát jaar zijn veroorzaakt, dat kan niet anders. 
Want de inhoud van andere weeleflessen uit 1980 
en 1981 vertoonden geen radioactiviteit, en die uit 
latere jaren weer wel. Maar ook deze kwestie wordt 
doodgezwegen en deze informatie is geheim. 

U bent ook niet te spreken over de IAEA, het Inter
nationaal Atoom Energie Agentschap? 

Lees verder op psgins 8 
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Ik noem de IAEA liever de 'internationale atoom
mafia'. De directeur, meneer Hans Blix, is geen 
kemenergiedeskundige. Dat is een gewone ma
nager die de zaak mooi weet te vertopen met leu
gens en bedrog. Hij was bij ons op bezoek, tien da
gen na de ramp, en vloog met een helicopter over 
de reactor. "Maak je niet ongerust, we hebben al
les onder controle", zei hij, " ook al zou zo'n ramp 
elk jaar gebeuren, dan nog gaan we gewoon door 
met atoomenergie". Dat vind ik mafia-taal. En dan 
te bedenken dat zich in de afgelopen vijftien jaar in 
veertien landen 152 explosies in kamcentrales heb
ben voorgedaan. We kennen alleen Tsjemobyl, 
Harrisburg en Windscale. Maar de rest wordt ver
zwegen. De belangen zijn te groot Die mafia zit 
niet alleen in Wenen, maar ook in Moskou, Parijs 
en Hanau. 

Heeft kernenergie nog een toekomst? 

De regering in Kiev zou er zeer verstandig aan 
doen om niet door te gaan met de resterende kern
centrales in Tsjemobyl. Het moet nu afgelopen zijn 
met die nucleaire waanzin. Bij de ramp in 1986 was 
niemand voorbereid. Er was geen rampenplan, 
omdat men er vast van uitging dat deze reactor on
overwinnelijk was. Er kon niets fout gaan. Daarom 
droegen de zevenhonderdduizend liquidatoren 
geen beschermende kledij. alleen overalls, stoffil
ters en laarzen. 
Zij overschreden de grens tussen leven en dood. 
Ze hebben hun leven op het spel gezet, zonder te 
weten wat dè prijs was. Meer dan tienduizend van 
hen zijn reeds gestorven. De 'helden van Tsjemo
byl', zoals wij hen noemen, worden vergeten. La
ten we dan de hele kernenergie maar vergeten. En 
dan heb Ik het nog niet eens over de kosten van 
deze ramp gehad. Honderden miljarden dollars. En 
al die leugens die verzonnen zijn. We moeten er 
onmiddellijk mee ophouden. 
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VERSTOORDE VERHOUDINGEN. Ook vanwege geldgebrek Is 
het Oelcralense parlement teruggekomen op haar beslult 
om de twee nog draalende kernreactoren van Tsjemobyl 
eind 1993 stO te leggen. De .import van aardolle en gas uit 
l{usland moet betaald worden In harde valuta, ln dollars. 
Rusland heeft het voormalige prijssysteem laten vallen en 
de olie- en gasprijzen aangepast aan de prijzen die op de 
wereldmarkt gelden. 
Ook de export van 'atoomstroom' naar onder andere 
Oostenrijk staat sluiting van de Tsjemobyl-reactoren in 
de weg, omdat daarvoor In het verleden contracten zijn 
getekend. De Oekralne Is zelf voor ongeveer 25 procent 
afhankeliJk van stroom uit de eigen kerncentrales. 

ATOOIITUDBOIMEil De verhouding tussen Rusland en de 
Oekralne Is ook op een ander vlak verstoord. Als gevolg 
van de verzelfstandiging Is de OekraJne Ineens de derde 
atoomstaat van de wereld geworden, na de Verenigde Sta· 
ten en Rusland. Maar de controle over deze wapens ligt 
bij de regering in Moskou. Het koffertJe met de code-com
mando's ligt in Moskou, en niet in Kiev. 
De helft van de 1656 strategische kernkoppen In Chelm
nitzlû en Pervomajsk ligt te roesten en Is niet meer be
trouwbaar, aldus de Mouskouse krant lzvestla. "Ze moe
ten snel ontmanteld worden, om te voorkomen dat zich 
In de Oekralne een tweede Tsjernobyl afspeelt". De Oek
raYne beschikt over een kernwapenarsenaal (van SS-19 tot 
46 exemplaren SS-24) dat ze niet kan onderhouden. Daar
bij geldt weer de vraag, wie de bewaking en het onder
houd van die wapensystemen zal betalen. In Kiev ziJn de 
meningen overigens zeer verdeeld. Generaal Vladlmfr To
lubko, ~n van de vurigste aanhangers van de OekraJne 
als atoomstaat, ls zeer beslist: "Wie ziJn atoomwapens 
weggeeft, ls een idioot". 
Alle taktlsche atoomwapens werden vorig jaar door de 
Oekralne aan Moskou geschonken. Parlementslid Dlmltro 
Pavlytsko is daarover nog steeds boos: "Nog geen roebel 
hebben we daarvoor gekregen. Dat doen we dus niet 
meer". Het parlement legde In 1991, bij de toetreding van 
de OekraJne tot de Verenigde Naties, een verklaring af 
waarin beloofd werd dat het land 'niet-gebonden, neu
traal en kernwapenvrij' zou zijn. 
Maar zolang Moskou niet betaalt voor het onderhoud 
bUjft een gevaarlijke situatle bestaan en wordt het .kern
wapenarsenaal ·voor de Oekraine de zoveelste plaag. Of
schoon de Oekratense autoriteiten tussen twee wren 
zitten, zijn ze 'creatief genoeg om een oplossing te be
denken. Met de Verenigde Staten Is overeengekomen dat 
Washington 2,8 miljard dollar zal overmaken wanneer 
Kiev het START I-verdrag ratificeert. De Oekralne haalt zo 
geld blnnen met behulp van een bandtekening onder een 
verdrag, waarin beloofd wordt geen strategische kernwa
pens te gebruiken. Kernwapens die officieel van Rusland 
ziJn. 

* 



Japanse schijnbewegingen 
Normaal gesproken is een niet-veTVuilende 
energiebron altijd welkom. Maar dat geldt 
niet voor het Mm, het Japanse ministerie 
van Internationale Handel en Industrie, dat 
de voorkeur geeft aan anders energie
bronnen. 

Naoya Suzuki 

suto heeft al 1.500 van dergelijke molens geëxporteerd 
naar de Verenigde Staten. 
De Japanse regering daarentegen beeft als doelstelling 
voor windenergie een verwaarloosbaar vermogen van 
20.000 kiloWatt In 2000, ongeveer 0,002 procent van het 
stroomverbruJk door Japanse huishoudens. De doelstel
lingvoor bet jaar2010 Is 110.000 kiloWatt. 

Ecology Corporation kreeg na zes 
maanden touwtrekken eindelijk 

Het bevorderen van windener
gie valt officieel onder het be
leid van de overheid, maar wie 
deze schone energiebron in Ja
pan traebt te realiseren ont
moet alleen maar tegenwind 
in de vorm van geïmproviseer-

Land van de een invoervergunning. Maar toen 
doemde een nieuw obstakel op. 
De firma diende een aparte ver
gunning aan te vragen om de 
(Deense) fundering van de molen 
te mogen gebruiken. Deze proce
dure naam weer een maand in 

rijzende zon doet 
1noeilijk over 
windmolens 

de regeltjes en bureaucratische 
tegenstrijdigheden. 
Takeru Kojima, directeur van 
Ecology Corporatlon, impor
teerde uit Denemarken de eer
ste windmolen naar Japan, in 
de verondersteltlog dat zoiets 
onschuldigs als een windturbi
ne een fluitje van een cent zou 
zijn. 
Kojlma kwam er achter dat hij 
helemaal fout zat. Officieel 
dient voor de lmport van een 
windmolen alleen een formu
lier van bet MlTI ingevuld te 
worden. Maar het ministerie slaagde erin Kojima in alle 
bochten te laten wringen. 

GEWORSTEL MET NORMEN. Voordat er een formele vergun
ning kon worden aangevraagd, werd Ecology Corporation 
de vraag voorgelegd of de molen wel aan alle technische 
en velllgheids normen voldeed. 
De specificaties van deze molen waren uitgedrukt In ter
.men van Internationaal aanvaarde normen, zoals die 
vastgesteld zijn door de Internationale Standaard Organi
satie. En dat zijn dus geen specificaties volgens de Japanse 
industrie-norm. Er bestaan helemaal geen Japanse specifi
caties voor windmolens. Uiteraard moest Ecology Corpo
ration meer gedetailleerde informatie leveren. 
"Waarom kan een produkt uit een hoger ontwikkeld land 
alleen geïmporteerd worden als 't voldoet aan Japanse 
normen? Dat Is moeilijk te begrijpen", antwoordde Koji
ma. Hij verwees naar het feit dat in Denemarken onge
veer 3.500 windmolens staan te draaien, die samen drie 
procent van de stroom opwekken. De Deense overheid 
heeft plannen om dit aandeel te vergroten tot tien pro
cent in het jaar 2000. De producent van de molen in Mat-

beslag. Normaal gebeurt dat bin
nen een week. NWaarom gebruikt 
u geen Japanse Junderlng?" vroe
gen de ambtenaren van de afde
ling Bouwzaken. 

DISCRIMINATIE. De gemeente Ta
chlldwa was In die tijd ook. bezig 
met een windmolenproject en 
kreeg dezelfde 'suggestie', waarbij 
de gemeente verplicht werd een 
fundering van Japanse makelij te 
bestellen en het idee vool' een 
buitenlandse fundering snel te 
vergeten. "Wij discrimineren 
geen buitenlandse produkten, 

maar wij willen er zeker van zijn dat ze voldoen aan Ja
panse normen", verklaarde het MITI officieel. Maar bui
tenlandse leveranciers zullen de gang van zaken rond de 
Matsuto-molen uitleggen als een oneerlijke handelsbe
lemmering. 

Uit milieu-oogpunt is ook van belang dat de 'overtollige 
windmolenstroom' niet welkom Is bij d.e elektriciteitsbe
drijven, die juist verondersteld worden zulke windturbi
nes te plaatsen volgens een afspraak uit april 1992. 
"Windmolens draaien niet als bet niet waait. Stroom uit 
zo'n onbetrouwbare bron. veroorzaakt alleen maar proble
men voor de energlebedrijvenN stelde een vertegenwoor
diger van bet ministerie voor Grondstoffen en Energie. 

De dertig meter hoge molen van 100 :kiloWatt werd in 
maart geplaatst aan de kust bij de stad Matsuto.lronisch 
genoeg, moest de gemeente Matsuto 235.000 gulden uit
geven voor de aanleg van een kabel om de windmolen
stroom naar het energiebedrijf te transporteren. Dat was 
even veel als de kostprijs van de windmolen. 

* 
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Plutonium overschotten 
Plutonium {Pu) is een stof die niet in de 
natuur voorkomt Het is een bijprodukt van 
de kernsplijting in kerncentrales. Plutonium 
wordt algemeen beschouwd als de meest 
gevaarlijke radioactieve stof die we kennen. 
De halfwaardetijd is 24.400 jaar. Daarnaast 
is plutonium zeer giftig. Om een idee te 
geven van de giftigheid volgen hier de 
geldende normen voor toelaatbare 
concentraties: 8 duizendste gram per 
kubieke meter in water en 1 tienmiljardste 
gram per kubieke IIIIJter in lucht. 

De verplaatsing 
van problemen 

Paul Matthijssen 

Over de vraag of het geproduceerde plutonium nog waar
de heeft, lopen de meningen uiteen. Zoals met alle goede
ren in het economisch verkeer wordt de waarde ervan be
paald door de wetten van vraag en aanbod. De voordelen 
van het gebruik van plutonium zijn duidelijk: het helpt 
bij de conservering van de uraniumvoorraden en het 
helpt de gigantische voorraden van plutonium een beetje 
te verkleinen. 

De wereld wordt de laatste tijd steeds sterker geconfron
teerd met een probleem dat ze (misschien) niet voorzien 
hadden. De markt voor het hergebruik van plutonium is 
drastisch aan het slinken. In de tachtiger jaren en daar
voor wist men twee bestemmingen te bedenken voor het 
geproduceerde plutonium: de aanmaak van kernwapens 
en toepassing in snelle kweekreactoren. 
Inderdaad zijn er heel wat atoombommen gemaakt in de 
afgelopen decennia, maar die zijn gelukkig nooit ge
bruikt. Voor gebruik in atoombommen moest het pluto
nium enorm verrijkt worden, een dure en gevaarlijke ope
ratie, waardoor het in de beginjaren van het kerntijdperk 
waarachtig nog een schaars artikel was. Dat is nu niet 
meer het geval. 

ONTMANTELING KERNWAPENS. Met het einde van de koude 
oorlog kwam men eindelijk tot inkeer en besloot af te 
zien van de verdere produktie. Bij verdrag werd vastge
legd dat een percentage van de reeds gemaakte bommen 
weer ontmanteld dienden te worden. Hierdoor komt het 
daarin verwerkte plutonium weer vrij en kan voor meer 
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vreedzame doeleinden gebruikt worden. Tot het jaar 2010 
zal op deze manier zo'n 100 tot 110 ton plutonium vrij
komen in de VS en een evengrote hoeveelheid in de sta
ten die vroeger samen de Sovjet-Unie vormden. 
Een tweede bestemming was de verwerking tot brandstof
staven voor snelle kweekreactoren. Experimenten met dit 
type reactor zijn echter op niets uitgelopen en de twee be
staande reactoren Dounreay in Schotland en de Super 
Phênix in de Franse Alpen worden met sluiting 'be
dreigd', terwijl Kalkar al helemaal niet van start is gegaan. 
Europese plannen om êên gezamelijke kweker te bouwen 
bestaan et wel maar, het is de vraag of 't er ooit van komt. 
Ook in Japan gaat het al die kant op, hoewel men nog 
steeds uitgaat van plutoniumtransporten over zee vanaf 
Frankrijk. 
Het is duidelijk dat de kernindustrie een probleem heeft, 
want naast het plutonium uit kernbommen wordt er ook 
nog jaarlijks een aardige hoeveelheid plutonium uit uit
gewerkte brandstofstaven gewonnen. Dat ligt weliswaar 
niet in die orde van grootte, maar komt toch aardig in de 
buurt. Zo zal er in de komende jaren alleen al in Duits
land zo'n 30 ton plutonium worden geproduceerd. De 
twee Nederlandse kerncentrales zullen tot het jaar 2004, 
het geprojecteerde einde van hun levensduur nog zo'n 
2500 kilo produceren. Een kleine kerncentrale levert on
geveer 300 kilo plutonium per jaar. 

GEMENGDE BRANDSTOFSTAVEN. Omdat men dit overschot
probleem wel zag aankomen, werd 
een procêdê bedacht om het plutonium ook in gewone 
lichtwaterreactoren toe te passen: het zogenaamde MOX
procêdê. MOX staat voor 'Mixed OXide', een procêdê 
waarbij het plutonium gemengd wordt met uranium om 
het zodoende bruikbaar te maken. Een MOX brandstof
staaf bestaat voor 5% uit plutonium-239 en voor de rest 
uit al dan niet opgewerkt (oud) uranium. Er moesten dus 
fabrieken komen die deze nieuwe brandstofstaven kun
nen fabriceren. Zij moeten natuurlijk gebouwd worden 
naast opwerkingsfabrieken, of liefst daar in de buurt. Dat 
voorkomt een hoeveelheid gevaarlijke transporten van 
plutonium over de weg of hoe dan ook. De Duitsers, Brit
ten en Fransen zijn het alweer niet eens waar die fabriek 
moet komen. Er is er trouwens meer dan êên nodig. In 
het Belgische Mol staat al een kleine installatie bij de fir
maFBFC. 

Helaas is ook dit plan niet perfect, want de kosten zijn 
nog vrijwel onbekend. Aangezien de grootste hoeveelhe
den plutonium in de Verenigde Staten en de ex-Sovjet 
Unie ontstaan, lijkt het dus voor de hand te liggen derge
lijke installaties het eerst in die landen te bouwen. Er wa
ren plannen voor een fabriek bij Tsjeljabinsk in de Oeral 
en bij Krasnoyarsk, maar die zijn in de ijskast gezet. Men 
vreesde afzetproblemen voor de geproduceerde brandstof-
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staven. Een MOX- brandstofstaaf Is duurder dan een ge
wone, want het Is moeilijker en gevaarlijker om ze te pro
duceren. Er blijkt ook vooralsnog In het geheel geen te
kort aan uranium te zijn, integendeel: er Is een overschot! 
Toch hebben BNFL (Britlsh Nuclear Fuel Ltd., de eigena
resse van Sellafleld) en AEA (Atorn Energy Agency) in 
1991 een overeenkomst gesloten om te starten met de 
produktie van dit type brandstofstaven. Daartoe werden 
delen van een fabriek ln Wlndscale omgebouwd. Ook in 
Frankrijk (Cap La Hague) en Duitsland (Hanau) bouwt 
men vlijtig. Het geplaagde Siemens echter blijft ook dit 
keer niet uit de problemen. De fabrieken In Hanau liggen 
al Jaren onder zwaar politiek vuur en als er dan ook nog 
defecten optreden .... Daarom heeft Siemens in de herfst 
van 1992 onderhandelingen geopend met BNFL om mee 
te doen met de ombouw in Windscale/Sellafleld. Indus
triêle bronnen zeggen dat dit plan alleen zin beeft als de 
drie projecten in Frankrijk, Belglê en Duitsland geen 
doorgang vinden. 

MEER RADIOACTIEF AFVAL De. vraag blijft vervolgens of 
verwerken van plutonium ln nieuwe brandstofstaven een 
oplossing Is voor het afvalprobleem. Dat lijkt in leder ge
val niet zo. Wel .is plutonium-239 minstens zo bruikbaar 
voor de opwekking van elektlidtelt als uranium, maar de 
problemen die daarbij komen kljken zijn ook navenant 
groter. Er ontstaan namelijk ook andere plutonium-Isoto
pen, zoals 240Pu en 241Pu die mlnder goed splijtbaar 
zijn. Nadat deze MOX-staven zijn gebruikt kunnen ze 

weer ter opwerking worden aangeboden. Dae opwerking 
gaat echter moeilijker dan die van de brandstof die uit 
licht verrijkt uranium bestaat (de conventionele brand
stofstaven). Er ontstaat een hogere alfa-straling en een 
hogere concentratie splijtingsmateriaal die de kans op 
een spontane kernsplijting ('critlcaUteit') groter maakt en 
de hoeveelheid onoplosbaar materiaal doet toenemen. Bij 
de opwerking ontstaat een grote boeveelbeid radioactlef 
afval. Na twee keer opwerken is de hoeveelheld Pu-238 zo 
groot geworden dat extra maatregelen voor stralingsbe
schermlng nodig zijn. Pu-238 is een alfastraler en wordt 
gevormd vla een aantal trappen van opnemen van neu
tronen en uitzenden van betadeeltjes 

Bovendien doet zich nog een probleem voor: Men moet 
opschieten met de opwerking, want een deel van de plu
tonium v.erval~ naar ameridum, het volgende transuraan. 
Men moet het plutonium uit de opwerkingsfabriek bin
nen twee jaar gebrulken,.anders moet men eerst het ge
vormde americium daaruit verwijderen. Dit kost weer 
1.200 dollar per kilo. 
Op die manier wordt het moellijk en kostbaar om MOK
brandstofelementen te maken. Het lijkt daarom nauwe
lijks een oplossing voor bet gerezen probleem. 
Anders hebben we in bet volgende decennium een ameri
cium afvalprobleem? 

* 
ALLICHT- HERFST 1993 11 



Milieuactieplannen gered • • 

Oe MAP's (Milieu Actie Plannen) blijken 
meer succes te boeken dan gepland, staat in 
de krant. Nog meer succes op het 
energiebesparings-tront boekt echter de 
economische recessie. Voor het eerst in 48 
jaar stagneert de elektriciteitsa/zet van de 
NV PNEM. Het lijkt een slimme zet van de 
Noordbrabantse PNEM om naast 
energiebesparing ook aandacht te schenken 
aan afvalverwerking. 

PNEM stort zich 
op de afvalberg 
Harry Walburg 

Op 19 juni 1993 verscheen in de Volkskrant een artikel 
waarin het succes van de Milieu Actie Plannen werd aan
gekondigd. Hoewel het artikel zelf klein van omvang was, 
waren de vermelde successen groot. Citaat: "De elektrici
teitsbedrijven hebben de milieuvervuiling in 1992 verder 
teruggedrongen dan verwacht. Het milieu is vorig jaar 
met 1,2 miljoen ton kooldioxide minder belast dan de 
doelstelling was ... Dit succes is, blijkens een evaluatie van 
de Milieu-actieplannen van de stroombedrijven, een ge
volg van het gebruik van energiebesparende apparaten ... " 

In een recent persbericht maakt de PNEM melding van 
een opmerkelijke stagnatie van de afzet van elektriciteit. 
In het eerste half jaar van 1993 heeft de PNEM 5,38 mil
jard kilowattuur afgezet. In dezelfde periode in 1992 was 
dat 5,39 miljard kilowattuur. Wanneer deze stagnatie 
doorzet kan de totale afzet in 19931ager uitkomen dan in 
1992; dat is sinds 1945 niet meer voorgekomen. In 1992 
is de vraag naar elektriciteit nog met 3,8 procent gestegen 
ten opzichte van 1991. 

SPAARLAMP OF RECESSIE. De PNEM wijt de huidige stagna
tie echter niet aan het succes van de MAP's en de energie-· 
besparingsactiviteiten in dit kader. De belangrijkste oor
zaak van het niet langer stijgen van het elektriciteitsver
bruik wordt gezocht in de economische recessie. 
Volgens de heer van Dam van de PNEM is deze conclusie 
niet ongebruikelijk. Ook tijderis de recessie van 1980 was 
er een daling in de toename van het elektriciteitsverbruik. 
"Het gaat bij deze stagnatie om zulke grote hoeveelheden 
energie, dat het zeker niet alleen aan de MAP's te wijten 
is, misschien voor een klein gedeelte. MAP's gaan bijvoor
beeld over het gebruik van de warmtekrachtkoppeling, 
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energiezuinige douchekoppen en spaarlampen. De resul
taten van deze acties zullen pas zeer geleidelijk zichtbaar 
worden in de energie-afzet. Nu is daar nog weinig van te 
merken. Dit komt doordat de totale afzet zo gigantisch 
groot is en ook doordat er nog steeds apparaten bijko
men, hoewel deze tegenwoordig energiezuiniger zijn", al
dus de heer van Dam. Hij vervolgt: "Niet duidelijk is of de 
huidige stagnatie vooral zit in het huishoudelijke of het 
industri~le elektriciteitsverbruik. De PNEM gaat dat zeker 
uitzoeken." 
Naast de stagnatie in het verbruik aan energie is er ook 
een daling in de afzet van aardgas, zij het minder specta
culair. Deze is gedaald van 678 naar 674 miljoen kubieke 
meter per jaar. Van 1991 naar 1992 was er ook al sprake 
van een daling in de aardgas-afzet van 4,7 procent. Dit 
wijst erop dat de· huidige daling niet enkel te verklaren is 
door de weersomstandigheden. 

REKENMAP. De achtergrond van de Milieu-actie Plannen is 
de bereidheid van de energiedistributiebedrijven om zelf 
het nodige aan energiebesparing te willen ondernemen. 
Zij gaan daarbij uit van het Nationaal Milieuplan (NMP) 
van mei 1989. Dit plan heeft als doelstelling een stabilisa
tie van de totale C02-uitstoot in Nederland op het niveau 
van 1989-1990 (182 miljoen ton C02 per jaar). De C02-

emissie moet dan met ongeveer 38 miljoen ton per jaar 
dalen, gezien de huidige (groei)situatie. Latere plannen, 
zoals de Nota Klimaatverandering en het NMP+, gaan 
zelfs uit van een stabilisatie van C02-emissies in 1995 en 
een reductie van 3 à 5 procent in 2000. 

Een andere doelstelling van het NMP betreft de preventie, 
verwijdering en hergebruik van afval. Deze doelstelling 
houdt een afname in van de totale Nederlandse afval
stroom met 70%. In het jaar 2000 mag maximaal 12 mil
joen ton afval per jaar beschikbaar zijn voor storten of 
verbranden. De huidige verbrandingscapaciteit moet 
daarvoor wel uitgebreid worden met circa 5 miljoen ton. 

In 1991 kwam de Nederlandse energiedistributiesector 
een algemeen uitvoeringsplan overeen met het Ministerie 
van Economische zaken. In dit Algemeen Milieu-actie
plan Energiedistributie (de zogenaamde A-MAP) staan een 
aantal afspraken en vaststellingen, die voor de hele sector 
gelden. Eén hiervan is dat circa 40% van de C02-uitstoot 
in Nederland binnen de invloedssfeer van de energiedis
tributiesector valt. Uitgaande van het NMP gaan de groot
schalige elektriciteitspoducenten een reductie realiseren 
van 10 miljoen ton C02-uitstoot per jaar in het jaar 2000. 
De PNEM in Noord-Brabant neemt daarvan 10% voor 
haar rekening, dus 1 miljoen ton. De helft van deze re
ductie, namelijk 500 kiloton, wil de PNEM al in 1994 ge
realiseerd hebben. Om deze doelstelling te halen heeft zij 
een MAP-PNEM opgesteld. 

• I 



• • door recessie 
Voor de rekenaars: 10 miljoen ton ls zeker 
niet 40% van het landelijke teveel van 38 
miljoen ton, maar is veeleer de toename 
aan C02-uJtstoot, waarvoor de grootsehall
ge energiedistributiebedrijven zichzelf ver
antwoordelijk achten. 

Wat betreft haar Milleu-actieplannen maakt 
de PNEM onderscheld tussen 'energie-pro
jecten' en 'milieu-projecten'. 
Energie-projecten zijn bijvoorbeeld de ln
staUatie van lndustri~le combicentrales, 
aansluitlog van glastuinbouw aan een nabij 
gelegen stadsverwarmlngssysteem, energie
winning uit stortgas, windenergie en toe
passing van spaardouches. 
Milleu-projecten zijn bijvoorbeeld de Afval 
Verbrandingsinstallatie Moerdijk (A VI
Moerdijk), LumenEx lampenverwerklng, 
Coolrec .koelkastenverwerklng en de auto
bandenverwerklng. 
Bijna al deze projecten worden door de PNEM zelf gesti
muleerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Voor de periode 
1990-1994 zijn circa twintig projecten gepland, waarvan 
zeven milieu-projecten. Dit laatste is opmerkeliJk, aange
zien de PNP.M een ene~ebedrijf Is. 

Vla deze twintig projecten, met name de veertien energie
projecten, denkt de PNEM h~ar doelstelling voor 1994 
wel te halen, namelijk een reductie van de C02-emlssie 
van 500 kiloton per jaar. Bij deze voortvarende start zijn 
echter· een aantal kanttekeningen te plaatsen. 

DE PNEM AFVALBERG. De eerste kanttekening betreft de 
doelstelling zelf. Niet de stablUsatle op een bepaald ni
veau, maar het blijvend reduceren van de C02-uitstoot 
zal de dreiging van. het broeikas-effect en de bijgaande 
stijging van de zeespiegel enigszins verminderen. Vanaf 
heden zorgt aUeen een wereldwijde reductie van 1 à 2 
procent ervoor dat het broeikas-effect niet nog groter zal 
worden. Om dit te bereiken moeten de rijke westerse lan
den nog veel verder terug, nameliJk minimaal 3 procent 
per jaar. 
De tweede kanttekening gaat over de AVI-Moerdljk. Ge
makshalve wordt de C02-ultstoot, die deze afvalverbran
dingsinstallatie tal produceren, niet meegeteld ln de C02-

reductiestaat. De A VI-MoerdiJk is naar verwachtlog In 
1997 gereed. ZIJ krltgt• een geweldige afvalverwerklngs-ca
padtelt van 600.000 ton per jaar. Dit sluit goed aan biJ de 
uitbreiding van de landelijke "fvalverwerkings-capadtelt 
met 5 miljoen ton voor het jaar 2000. 
Echter, bij verbranding levert 1 kilo afval gemiddeld wel 1 
kilo C02 op. Kortom, de C02-ultstoot van de AVI-Moer
dljk tal 600 kiloton kooldioxide per jaar zijn. Dit doet de 

I 

f 

500 kiloton-doelstelling van 1994 al teniet. 
En wanneer we de PNEM-milleu..actleplannen verder ver
gelijken komt nog meer afval om de boek kijken: koelkas
ten (70.000 per jaar), batterijen (100 miljoen per jaar), 
lampen (15 miljoen per jaar), autobanden (30.000 ton per 
jaar) en kwik uit reststoffen. Het liJkt wel of de PNEM 
zich op de afv.alberg stort. 

PNEM GOES INTERNATIONAL Een derde kanttekening gaat 
Qver het project Wlndenergie van de PNEM. De PNEM 
constateert dat wlndenergie êên van de meest financieel 
acceptabele vormen van duurzame energie ls. Zij zich zet 
zich ook in voor windenergie. Echter al sneJ trekt zij de 
conclusie dat de exploitatle van wlndturbines risico's met 
zich mee draagt, vooral omdat de windturbinetechnolo
gie nog in ontwikkeling Is. Daarnaast geeft d.e PNEM van~ 
uit finandêle overwegingen de voorkeur aan lokaties voor 
windturbine-parken, waar de wind gemiddeld harder 
waa.lt dan 7 meter per seconde. En zulke lokaties vind je 
niet In Noord-Brabant. Je vindt ze weJ in Zeeland en ook 
buiten Nederland, zoals In Wales. Prompt gaat de PNEM 
onderzoek doen naar zeer windrijke gebieden bulten Ne
derland. Levert het echte.r niet wat te veel energieverlies 
op om windenergie vanuit Wales. naar Nederland te trans
porteren? 

Kortom, de Milleu-actieplannen zullen wellicht bun 
steentje bijdragen. Ze lijken gestoeld op een reëel besef 
van noodzaak. goede bedoelingen en een likje prestige. 
Maar de grootste energiebespaarder blijkt nog steeds de 
consument te zijn, die op zijn centen moet passen. De 
economische recessie helpt het milieu. 

* 

l 
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Pokerspel om Noord-Korea 
Voor de eerste keer overweegt een land zich 
terug te trekken uit het Non Proliferatie 
Verdrag. Noord-Korea twijfelt aan de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
het Internationaal Atoom Energie 
Agentschap, dat als taak heeft om alle 
nucleaire installaties te inspecteren. De 
kwestie 'Noord-Korea' kan van invloed zijn 
op de toetsing van het NPV in het n,ajaar van 
1995. 

Wordt Non Proliferatie 
Verdrag opgeheven? 

Wim Kersten 

De controle op de naleving van het Non Proliferatie Ver
drag (NPV), het verdrag tegen de verspreiding van nucle
aire materialen en kennis, ligt in handen van het Interna
tionaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen. Alle 
landen die sinds 1968 het NPV hebben ondertekend, ver
plichten zich te onderwerpen aan inspecties die door het 
IAEA worden uitgevoerd. Wanneer een land weigert, kan 
de IAEA deze kwestie voorleggen aan de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties, die het onwillige land sancties 
kan opleggen. Tenminste, wanneer door geen van de vijf 
permanente leden (de kernwapenstaten China, Frankrijk, 
Groot-Brittanni~, Rusland en de Verenigde Staten) een 
'veto' wordt uitgesproken. Het meeste bekende voorbeeld 
is Irak, dat een internationaal handelsembargo kreeg op-
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gelegd nadat Sadam Hussein weigerde inspectie-teams toe 
te laten. 
Het lijkt alsof Noord-Korea nu pas goed begint op te val
len, sinds het einde van de Koude Oorlog. Voorheen ging 
alle aandacht naar de Sovjet-Unie. Nu er nog slechts en
kele dictaturen overeind zijn, valt de extreme militaire si
tuatie in Noord-Korea des te meer op. Diplomatieke bron
nen in Japan noemen Noord-Korea 'een nucleaire tijd· 
bom die vrijwel niemand in de wereld hoort tikken'. 
VooralJapan is diep bezorgd over de militaire en nucleai
re ontwikkeling bij de buren. 

VITALE NATIONALE BELANGEN. Noord-Korea staat al gerui
me tijd op de lijst van landen die verdacht worden van de 
aanmaak van geheime (en verboden) kernwapens. Het 
.IAEA besloot begin dit jaar een inspectie uit te voeren bij 
twee 'verdachte' militaire installaties in Yongbyon, hon
derd kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Pyon
gyang. Amerikaanse satellietfoto's zouden het bewijs leve
ten dat Noord-Korea een opwerkingsfabriek voor de pro
duktie van plutonium voor kernwapens gereed heeft. 
IAEA-onderzoekers hebben sinds 4 mei 1992 zes maal de 
gelegenheid gehad om nucleaire installaties in Noord-Ko
rea te controleren. De Noordkoreaanse regering kondigde 
in dit geval echter aan dat een inspectie-team niet wel· 
kom was. Toen het IAEA ging dreigen, kondigde Noord
Korea begin maart aan uit het Verdrag te stappen omdat 
een dergelijke inspectie 'vitale nationale belangen' zou 
ondermijnen. Het land is sinds 1986 ondertekenaar van 
het NPV, wat helemaal niet wil zeggen dat er daadwerke
lijk nucleaire installaties gebouwd zijn. Daarover is ner
gens informatie te vinden. Inmiddels heeft Noord-Korea 
haar besluit tot uittrede.n weer opgeschort en wordt er 
weer onderhandeld. De Verenigde Staten hebben aange
boden Noord-Korea te ondersteunen bij de ontwikkeling 
van een nucleaire industrie voor vreedzame doeleinden. 
Het IAEA heeft het probleem doorverwezen naar de Vei
ligheidsraad. De Verenigde Staten concludeerden onmid
dellijk dat er 'sancties' genomen moeten worden. Maar 
het is niet duidelijk om welk soort sancties het zou moe
ten gaan. 
Het dreigen met economische sancties heeft geen enkele 
zin, want Noord-Kol}!a heeft zich volledig geïsoleerd van 
de rest van de wereld. Alleen van de volksrepubliek China 
zou het land nog enige steun kunnen krijgen. Wanneer 
de Veiligheidsraad een .resolutie zou bespreken om de 
'verdachte' Noordkoreaanse installaties met een militaire 
aanval te vernietigen, zou buurland China ongetwijfeld 
een veto uitspreken. Militaire actles hebben hun 'nut' be
wezen in Irak, waar Amerikaanse kruisraketten in juni en
kele verdachte installaties buiten werking stelden. 

VERBETERDE SCUD-RAKET. Het dreigement van de Verenig
de Staten kan alleen opgevat worden als een geruststel-



lend signaal voor Zuid-Korea en Japan, de twee landen in 
de regio die zich steeds meer bedreigd voelen. Er worden 
geluiden gehoord die wijzen op de ontwikkeling van een 
eigen Japans-Zuidkoreaanse atoombom als antwoord op 
de vermeende nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. 
De bezorgdheid van Japan is niet zonder reden. Eind mei 
heeft Noord-Korea een raket uitgetest in de Japanse Zee. 
Met een bereik van 1.000 kilometer kunnen dergelijke 
projectielen vanaf Noord-Korea gemakkelijk de Japanse 
eilanden bereiken. De afstand tussen beide hoofdsteden 
bedraagt 1.200 kilometer. Ook Peking en Shanghai in 
China liggen binnen dit bereik. Raketten in combinatie 
met een atoombom spreken tot de verbeelding. Deze 
Noordkoreaanse raket, de 'Rodong-1', is een verbeterde 
opvolger van de Russische Scud-raketten die in de Golf
oorlog vanuit Irak naar Israël werden gelanceerd. 

BAMBOE-GORDIJN. De totale bevolking van Noord-Korea 
telt ruim 22 miljoen inwoners. Daarvan zijn er 1,2 mil
Joen onder de wapenen, zodat de Noordkoreaanse strijd
macht op drie na in aantal de grootste ter wereld is. Het 
Volksleger staat onder leiding van maarschalk Kim jong 
11, de zoon van president Kim 11 Sung. Het wordt be
schouwd als 'trouwe verdediger van een ondoordringbaar 
fort'. 
Na de Japanse capitulatie in 1945 werd het Noorden van 
Korea bezet door de Sovjet-Unie en het Zuiden door de 
Verenigde Staten. De scheiding werd gevormd door de 
38e breedtegraad, die in 1950 door Noordkoreaanse troe
pen in een verrassingsaanval werd overschreden. De Ver
enigde Naties mobiliseerden een troepenmacht en na drie 
jaar bloedige oorlog werd in juli 1953 een wapenstilstand 
gesloten; de 38e breedtegraad bleef de scheidslijn. Er cir
culeren geruchten dat de toenmalige Amerikaanse presi
dent Truman bereid zou zijn geweest om Noord-Korea 
met een atoombom op de knieën te krijgen. 
Met het 'bamboe-gordijn', tussen Noord- en Zuid-Korea, 
werd in het Noorden een communistische heilstaat ge
vormd, onder aanvoering van de Arbeiderspartij. Sinds 
1972 wordt het land geregeerd door maarschalk Kim 11 
Sung, 'de Grote Geliefde Leider'. Ofschoon de ijskoude 
betrekkingen tussen de beide Korea's in 1985 enigszins 
ontdooiden, is er vooralsnog geen sprake van echte toe
nadering. In 1988 opperde Noord~Korea het plan om het 
hele Koreaanse schiereiland 'atoomvrij' te maken. Andere 
landen in deze Oostaziatische regio beschouwen de 
Noordkoreaanse leiding echter als een aggressieve, com
munistische en militaire dictatuur die er op uit is het Zui
den terug te winnen. 
jaarlijks spendeert het land bijna een kwart (23%) van 
haar Bruto Nationaal Produkt aan defensie-uitgaven, 
waartoe ook de geheime nucleaire installaties behoren. 
Maar voor dit laatste bestaan er geen harde bewijzen. * 

Verdrag opzeggen? 
In september 1995 zal het Non Proliferatie Verdrag 
aflopen. Dan vindt er voor de vijfde keer een toet
sing plaats of en zo ja hoe de spreiding van kern
wapens verhinderd dient te worden. Bij die gele
genheid wordt nagegaan in hoeverre het NPV nog 
waterdicht is. Ongetwijfeld zullen de kwesties Irak 
en Noord-Korea op de agenda komen te staan. 
Daarnaast zal ook besproken worden hoe de 
smokkel van nucleaire materialen beter gecontro
leerd kan worden, met name door en vanuit de 
voormalige Sovjet-Unie en andere Oosteuropese 
landen. 
Er heerst nu al veel scepsis over de toekomst van 
het NPV. "Een verspreiding van nucleair materiaal 
en kennis vindt toch al plaats", zeggen de critici. 
Het is misschien veiliger voor de wereld om de 
ontwikkelingen te laten zoals ze zijn, in plaats van 
een stelsel van dreigementen en sancties waar
door het beklaagde land (Irak, Noord-Korea) als 
een kat in het nauw kan gaan reageren. 
"Het zou een ramp voor de wereld zijn als het NPV 
in 1995 niet voor onbepaalde tijd of voor een lange 
periode wordt verlengd", stelt Dr Mr E. Domsdort 
bij zijn proefschrift Internationaal Atoomenergie
recht (Universiteit Twente, februari '93). Volgens 
Domsdort moeten de vijf kernwapenstaten wel 
een stop op kernproeven instellen om de geloof
waardigheid van het NVP overeind te houden. Tij
dens de Vierde toetsingsconferentie (1990) sneu
velde een Mexicaans voorstel om een kernstopver
drag op te stellen. 
Een interessant thema is tevens de vraag of de 
Verenigde Staten een veroordeling aan de broek 
krijgen. Tijdens de operatie 'Desert Storm' schoten 
de geallieerde troepen met granaten die met ver
armd uranium waren uitgerust om de pantsers 
van de Irakese tanks nog doeltreffender te doorbo
ren. Volgens stralingsdeskundigen is het resultaat 
dat deze ingreep het leven gaat kosten van een 
half miljoen burgers in Irak en Koeweit. Ook zou
den veel Amerikaanse, Britse en Koeweitse militai
ren, aanwezig tijdens deze operaties, problemen 
met hun gezondheid hebben. Als dat geen ver
spreiding van nucleair materiaal genoemd mag 
worden. 
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UIT:~~~~ GELICHT 

De Koevoet 
Het julinummer van dit Belgische blad gaat dieper in op onder 
andere de volgende onderwerpen : 

-Een toekomst zonder fossiele energie? 
De beide oliecrisissen in de jaren zeventig hebben aangetoond 
dat fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk zijn. Op dit mo
ment doet zich een andere energiecrisis voor: het besef dat we 
het ons niet kunnen veroorloven om de nog beschikbare voor
raad fossiele brandstoffen te gebruiken. Voor de bescherming 
van het klimaat is het noodzakelijk het gebruik van fossiele 
brandstoffen af te bouwen. Volgens een gedetailleerde analyse, 
uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, is dit zowel technisch 
als economisch mogelijk. 

-Bouw zeN je zonnecentrale in twee dagen. 
In twee praktijkdagen is het mogelijk voor creatieve zonnebou-
wers een eigen zonnecentrale te bouwen. Een dergelijke zelf
bouwcursus komt er aan ..... De organisatie berust bij de 'Zonne 
Are'. 

-Zon voor stroom 
Een pleidooi voor het duurzaam inzetten van de zon voor 
stroomlevering. Het artikel wijdt verder theoretisch technisch
verkennend uit over de eigenschappen van zonnecellen en 
accu's, om dan te komen aan de praktische opzet van een ei
gen kleinschalige zonnegenerator. 

- Gezond verwarmen 
Een gezonde verwarming dient aan een aantal eisen te vol-
doen. Een verwarmingssysteem met een laterale stralende 
warmtebron, liefst van een stenen oppervlakte met een zo laag 
mogelijke temperatuur, voldoet aan de blo-ecologische eisen. 
Een verwarming door middel van warmtemuren voldoet aan 
de eisen. 

Oe Koevoet is een tijdschrift voor sociaal en ecologisch verantwoor
de techniek. Het wordt uitgegeven door Dialoog Werkgroep Techno
logie. Voor meer informatie: Oe Koevoet, Blijde Inkomststraat 109, 
3000 Leuven, telefoon 09/32.16.232649 

Duurzame Energie 
De nieuwste 'Duurzame Energie' snijdt de volgende onderwerpen 
aan: 

- Warmte /Kracht blijft maatwerk. 
Bij Warmte/Kracht wordt vaak ingewikkeld gedaan over opti-
male toepassing van WIK , over rentabiliteitsberekeningen en 
over het WIK beleid. Maar op basis van de ervaringen met 
Warmte/Kracht kunnen een aantal simpele uitgangspunten 
worden geformuleerd. Aan de hand van deze 10 uitgangspun
ten worden 2 cases gepresenteerd. Conclusie: Warmte/Kracht 
blijft maatwerk. 
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- Wind ondergeschoven kindje bij M.A.P. 
Het Milieu Aktie Plan (M.A.P.) van de samenwerkende energie
distributie bedrijven (EnèrgieNed) is volgens de initiatiefne
mers een succes. Voor volgende jaren zullen de doelstellingen 
worden aangescherpt, behalve voor windenergie. Dat zal ge
paard moeten gaan met een verhoging van de milieuheffingen 
op gas en elektra. 

- Pionieren met zon in Portugal. 
In Nederland is het normaal dat er voor de toepassing van zon-
ne-energie subsidie wordt gegeven. In een zooneland bij uit
stek als Portugal kent men dit fenomeen niet. Veel Portugese 
huizen in afgelegen gebieden hebben geen aansluiting op het 
openbare net. Voor hen zou zonnestroom een ware uitkomst 
zijn. Het verhaal van twee Nederlandse zonneplooiers in Portu
gal. 

- Zonne-auto's: droom of toekomst 
Sinds 1985 rijden er in Zwitserland zeer bijzondere en milieu-
vriendelijke auto's. Het zijn de "solarmobiles' of gewoon in het 
Nederlands : zonne-auto's. Zij nemen deel aan een professione
le wedstrijd: de 'tour de sol'. Een terugblik. 

'Duurzame Energie' is een uitgave van de stichting Tijdschrift Duur
zame Energie. Voor meer informatie: Duurzame Energie, Voorweg 9, 
1871 CK Schoor/. Abonnementen 030-769224 

Milieurama 

- Hoe bruin is de blauwe Donau 
De 'schöne blaue Donau' loopt leeg. De Donau staat voor een 
van de grootste ingrepen in haar geschiedenis. Over een af
stand van 30 kilometer op de grenslijn tussen Hongarije en Slo
vakije is de rivier verworden tot een middelgrote beek. Het 
Gabcikovo-damprojekt moet de regio van electriciteit voorzien. 
Een economische hefboom die het ecologische evenwicht on
dergraaft. 

- Hongarije op de drempel van de WesteiSe 
verkeerschaos. 

Door de omwentelingen in Oost-Europa wordt de Oosteurope
se burger stilaan meegesleurd in de Westerse mobiliteitsstroom. 
Een (tweedehands) Westerse wagen geldt als ideaal. Het open
baar vervoer kwijnt weg en Europese wegenbouwers lopen Oos
teuropese kabinetten plat. Hongarije zoekt naarstig naar eigen 
oplossingen .... 

Milieurama is het maandblad van de Bond Beter Leefmilieu. 
Voor meer informatie: Milieu ra ma, Overwinningstraat 26, B-1060, 
Brussel, telefoon: 09/31.2.5392217. 

Mario de Gucht 



Greep op groei 

Visie wetenschappers op het milieubeleid 

Groei van de economieleidt tot 
milieubederf, tetwijl diezelfde groei nodig is 
om het milieubehoud te betalen. In het boek 
'GI'IIep op groei' van Aktie Strohalm geven 
venu:hillende wetenschspp1118 hun visie op 
vrsagstukken die de milieudiscussie van de 
jaren negentig beheersen. 

Peter Bielars 

Onder de auteurs bevinden zich Bob Goudzwaard (hoog
Leraar economie aan de Vrije UnJversitelt van Amster
dam), Rob Maas (hoofd van het bureau Milieutoekomst
verkenning van het RIVM), Andrles Nentjes (hoogleraar 
economie en openbare 6nandên aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen), HansOpschoor (hoogleraar mmeu-eco
nomie aan de Vrije Universiteit van Amstentam) en Henk 
Tieleman (econoom en antropoloog, als hoogleraar ver
bonden aan de Universiteit In Utrecht). 

De actualiteit van het thema 'Greep op groei' uit zich In 
discussies over de uitbreiding van de luchthaven Schip
hol, de haven van Rotterdam en bet vervoer over de weg. 
Ministerles en belanghebbenden menen dat de capaciteit 
uitgebreid moet worden, wil Nederland een belangrijke 
rol blijven spelen in de wereldhandel. Hoogovens beeft 
voor de aluminiumproduktie In Delfzijl een nieuw goed
koop aardgascontract nodig, wU bet economisch verant
woord de produktie voortzetten. We m6eten uitbreiden, 
we m6eten vechten om ons marktaandeel te behouden, 
we m6eten de concurrenten voorblljven. Lukt dat nlet, 
dan Is Nederland gedoemd een tweederangsnatie te wor
den. Dan dreigt verlies van werkgelegenheid, aldus de 

overheid met rolruster Andriessen van Economische Za
ken voorop. 
Het milieu trekt aan het kortste eind als gevolg van groter 
ruimtebeslag, meer mobiliteit en een hoger energiever
bruik. Hoogovens en andere bedrijven zullen zich best 
zorgen om het milieu maken, maar het economiSCh over
leven l.s bun grootste zorg. Nu kan ook voor ecologisch 
overleven gekozen worden. Dan draait de tent maar op 
wat lagere toeren. Een enkeling zegt het ook met zoveel 
woorden. De grote meerderheld denkt er duidelijk anders 
over: Schiphol breidt uit en Rotterdam krijgt zijn nieuwe 
containerhaven. 

IIEER DAN GENOEG. In het najaar van 1990 publiceerde 
Aktie Strohalm bet boek 'Gelijk van bet Genoeg', dat een 
antwoord probeerde te geven op de vraag of een econo
misch en maatschappelijk systeem mogelijk Is dat zonder 
de dwang tot groeien kan functioneren. Aktie Strohalm 
pleitte daarin voor bet aanpakken van de accumulatie 
van kapitaal met rente als aangrijpingspunt. Rente func
tioneert volgens Aktie Strohalm als een gratis beloning 
voor degene die kapitaal bezit. Draai. dat om, stelde men 
voor. Laat degene die kapitaal bezit een belasting betalen, 
tenzij bet geld gebruikt wordt voor de ontplooüng van 
economlscbe activiteiten, bijvoorbeeld om te investeren 
in een zonnecollector. Over geld dat actlef gebruikt 
wordt, hoeft geen belasting betaald te worden. Het geld 
blijft dus stromen, maar bet is niet langer mogelijk om 
via de rente rijk te worden. Aktie Strohalm pleitte ook 
voor een ander belastingstelsel, waarbij niet langer de ar
beid de belangrijkste bron van belastingheffing vormt, 
maar grond, grondstoffen en afvalprodukten. 

Ongebreidelde groei vanuit milieu-oogpunt is onmoge
lijk, stelt onder andere Rob Maas van het RIVM. Na 2015 
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voorziet hij grote problemen. Volgeos Maas zullen er te 
weinig nieuwe milieuvriendelijke technieken ingevoerd 
zijn. De economie mag wat hem betreft wel wat blijven 
groeien. Bij een algehele nulgroei verwacht hij te veel 
maatschappelijke weerstand en verlies aan economische 
dynamiek. Theo Potma, oprichter van het Centrum voor 
Energiebesparing en Paul Ekins, als onderzoeker verbon
den aan de economische faculteit van de universiteiten 
van Londen en Cambridge, beschouwen een situatie van 
lage of nulgroei onvermijdelijk. Een aantal wetenschap
pers wijst in 'Greep op groei' de gedachten van Aktie Stro
halm over het genoemde begrip groeidwang van de hand. 
Zij vinden de gedachte als zou het huidige economische 
systeem een soort dwang tot groeien opleggen, eerder een 
hardnekkig dogma dan het resultaat van analyse. De eco
nomie dwingt of stuurt niet, het zijn de mensen met hun 
voorkeuren en belangen die de richting van de economie 
bepalen, zeggen Jan van der Straaten (docent milieu-eco
nomie van de Katholieke Universiteit in Tilburg), Andries 
Nentjes en Jan Pen (emeritus-hoogleraar economie en 
openbare finandën aan de Rijksuniversiteit van Gronin
gen. Jan van der Straaten stelt het zo: wanneer je het. mi
lieu als centraal probleem ziet, heb het daar dan ook over. 
Vragen als groei of geen groei, groeidwang of geen groei
dwang leiden de aandacht alleen maar af. Economische 
activiteiten die slecht zijn voor het milieu, moet je aan
pakken en verminderen; activiteiten die het milieu sparen 
of verbeteren, moeten bevorderd worden. Wat daarvan 
het resultaat is in termen van groei zien we wel, aldus 
Van der Straaten. Hij is daarom voorstander van het door
berekenen van negatieve milieu-effecten in de prijs van 
het produkt. De sterk vervuilende industrie zal wellicht 
ingekrompen moeten worden. Maar het voorkomen van 
milieuverontreiniging zal uiteindelijk veel goedkoper uit
vallen dan het opruimen ervan, aldus de genoemde we
tenschappers. 

DALING INKOMENS. Jan Pen voorziet problemen. Hij ver
wacht per saldo dat de economie zal inkrimpen. De inko
mens zullen moeten dalen, werkgelegenheid zal verloren 
gaan en de zwakkeren in de samenleving zullen de klap
pen krijgen. Het ergste is volgens hem dat het in een de
mocratische samenleving ondenkbaar is dat een regering 
zo'n politiek gestuurde inkrimping kan overleven. De 
roep om groei, ook al verpest die het milieu, zal erg luid 
klinken. Wellicht kan technische vooruitgang helpen, 
maar erg optimistisch is Pen daar niet over. 

Opschoor, die het probleem van de groeidwang wel on
derschrijft, pleit ervoor via regelgeving, verboden, heffin
gen en milieu-aansprakelijkheid produktie en consumptie 
in een duurzame richting te sturen. Bob Goudzwaard en 
Willem Hoogendijk, medewerker van de stichting Milieu-
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Educatie in Utrecht, zijn ervan overtuigd dat ingegrepen 
moet worden in de economische groeimechanismen. Vol
gens hen bereikt de overheid met de ecotax niet het ge
wenste resultaat, als deze belasting niet gekoppeld wordt 
aan andere maatregelen die de expansiedrang zelf aan
pakken. Hoogendijk wil meer flexibiliteit op de arbeids
markt: werknemers zullen vaker bereid moeten zijn van 
werk te veranderen. De ecologisch verantwoorde behoef
ten moeten de leidraad vormen. Als er schoenen genoeg 
zijn, dan hoeven er niet meer geproduceerd te worden. 

Volgens Tieleman wordt in de discussie over economie en 
milieu veel te weinig aandacht besteed aan het belang dat 
mensen hechten aan hun sociale en fysieke omgeving én 
voor de normen, waarden en het mensbeeld dat daarbij 
wordt gehanteerd. Als je wil weten waarom het milieube
leid niet van· de grond komt, moet je niet zozeer naar de 
economische belemmeringen kijken maar naar de cultu
rele barrières. Wie iets aan het economische systeem wil 
wijzigen, stuit onmiddellijk op de waarde die mensen 
hechten aan produktie- en consumptiegroei. Wil je een 
draagvlak voor economische verandering creëren, dan zal 
eerst aan een culturele verandering gewerkt moeten wor
den. Materiële groei moet in de zingeving van mensen 
een minder dominante rol gaan spelen, meent Tieleman. 

ANDERE NORMEN. Moet de nadruk liggen op een andere 
mentaliteit en houding bij de mensen die dagelijks eco
nomisch handelen of gaat het om veranderingen van 
structuren zodat ecologisch handelen mogelijk wordt? 
Het antwoord zult u in het boek 'Greep op groei' niet vin
den, wel delen van een antwoord. 

Waar alle auteurs het over eens zijn, is dat de huidige eco
nomie wordt beheerst door een doelmatigheidsdenken 
waarin abstracte, kwantitatieve monetaire waarden en 
materiële welvaart de doorslag geven. In plaats daarvan 
zal onze omgang met en zorg voor de natuur centraal 
moeten komen staan. In de concurrentiestrijd moet die 
onderneming als sterkste uit de bus komen die inventi.ef 
is, zijn produktie handig organiseert en vooral bijdraagt 
aan een versterking van milieufuncties en natuurlijk 
draagvlak. Een duurzame ontwikkeling als hoogste beur
snotering, niet alleen als een randvoorwaarde aan de hui
dige gang van zaken. 

'Greep op groei' 
Hetthema van de jaren negentig 
Frank Biesboer (red.) 
Aktie Strohalm/uitgeverij Jan van Arke/ 
ISBN 90-6224-282.() 
winkelprijs I 45:-
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Afval in de vergasser 
'Groen' afval in een vergasser: met dit 
nieuws scoorden de provincie Noord~ 
Holland, het Noordhollands 
elektriciteitsbedrijf PEN en het 
ondenoekscentrum ECN in Petten deze 
zomer. Ze praten sinds enkele maanden over 
een vergassingsinstallatie die zo'n 100.000 
ton biologisch afbreekbaar afval per jaar 
moet gaan verwerken en daaruit ongeveer 
20 megawatt elektriciteit kan winnen (twee 
procent van het eletriciteitsverbruik in 
Noord-Holland}. 

Over twee jaar in 
Noord-Holland? 

Peter Bielars 

In eerste instantie lijkt de afvalvergasser op de biogasin· 
stanatie zoals die binnenkort in Tilburg operationeel 
wordt en waarvoor ook Leiden nog steeds in de race is. In 
Tilburg wekt de installatie uit het gas uit de gemeentelijke 
stortplaats vrijwel gratis elektriciteit op. 
Het verschil zit in de uitwerking van dat principe. In 
Noord-Holland moet, volgens de initiatiefnemers in 1995 
al, een complete centrale gevoed gaan worden met de 
elektriciteit die uit het biologisch afval vrijkomt. "Het 
gaat dan niet om een vergistingsproces zoals in Tilburg, 
maar om een actief vergassingsproces, dat veel sneller 
werkt. Jaarlijks kan de vergassingsinstallatie ongeveer 
100.000 ton groente-, fruit- en tuinafval en rioolslib ver
werken. De centrale zou daarmee de grootste in deze 
soort ter wereld zijn. In Italiê staat een soortgelijke instal
latie maar die levert alleen stroom aan een cementfabriek. 
In Zweden staat de oorspronkelijke proefinstallatie. In dit 
land is het systeem ontwikkeld. Gelijk op loopt het plan 
van Shell om in Brazilië een vergassingsinstallatie te bou
wen", aldus woordvoerder Van der Klein van het energie
onderzoekscentrum ECN. 

NOG NIET RENDABEL Elk door de natuur gevormd weefsel 
kan in principe in gas omgezet worden. In de Noordhol
landse installatie zal het biologisch afval tot een tempera
tuur van 800 graden Celsius verhit worden. Daarbij ko
men brandbaar koolmonoxydegas, methaangas en water
stofgas vrij, die in een turbine v~rbrand worden en omge
zet in elektriciteit. 

Vergassen van natuurlijk afval kost minder dan compos
teren, zoals nu gebeurt. Maar dat betekent niet dat de ver
gassingsinstallatie direct rendabel zal zijn. De bouw van 
de afvalvergasser vergt een investering van ongeveer 100 
miljoen gulden. Volgens het ECN. zal de prijs pas bij de 
bouw van de vijfde installatie zo ver dalen dat stroom te
gen een concurrerende prijs kan worden geproduceerd. In 
dit geval gaat het om de derde vergasser. ECN gaat uit van 
een jaarlijks exploitatietekort van tien tot twintig procent 
van de omzet. Dat is voor een nieuwe installatie met een 
nieuwe techniek niet veel. 

Deze maand valt het besluit om een onderzoek te verrich· 
ten naar de haalbaarheid van het plan. Het onlangs opge
richte Provinciaal Afvalstoffen Fonds betaalt de kosten 
van dit onderzoek, twee miljoen gulden. Het fonds is spe
ciaal in het leven geroepen om experimenten met afval
verwerking tè financieren. 

Noord-Holland 'produceerde' het afgelopen jaar enkele 
honderdduizenden tonnen groente-, fruit· en tuinafval. 
De verwerking tot compost vindt plaats in fabrieken in de 
Wieringermeer, Purmerend en Halfweg. De kosten bedra
gen nu 100 gulden per ton. Een vergasser verwerkt gft-af
val voor inaximaal30 gulden per ton. 
De provincie en ECN zien in de nieuwe elektriciteitscen
trale behalve milieu-voordelen ook economische voorde
len. Van der Klein van ECN ziet een gat in de milieu
markt dat de Nederlandse industrie kan opvulien. Voor 
de bouw van de centrale denkt hij aan een industrieel 
consortium van een ingenieursbureau, een constructiebe
drijf, een ketel- en apparatenbouwer en de bouwer van de 
gasturbine. Dat consortium kan nooit alleen uit Noord
hollandse bedrijven bestaan, aldus de ECN-woordvoerder. 

BESUSSING BEGIN 1994. De drie initiatiefnemers willen be
gin volgend jaar de definitieve beslissing nemen over het 
al dan niet bouwen van de afvalvergasser. In de komende 
maanden moet een definitieve lokatie gevonden worden. 
De omgeving van een PEN-centrale lijkt de voorkeur te 
genieten. De PEN-centrales in Noord-Holland staan in 
Amsterdam (in het noorden en westen van de stad), Die
men, Velsen en op Texel (Oudeschild). 
Om politiek-psychologische redenen wordt de vergasser 
gepresenteerd als elektriciteitscentrale en niet als afvalver
werker. De provincie Noord-Holland hoopt zo dat ge
meenten en het publiek de installatie gemakkelijker zul
len accepteren. 

De ministeries van Economische Zaken en Milieu zullen 
benaderd worden voor een aandeel in de bouwkosten van 
de installatie. 

* 
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Verbruikersraden Amerikaanse 

Klachtenbureau 
en regelgever 

Tussen enetgiebedrijven en afnemen spelen 

de AmflrikaaiiSfl 'Pub/ie Utllitiu 

Commiaions' (PUC) nn belangrijke mi. 

Oorspmnkelijk hadden zij de taak om de 

ergste uilwassen van monopolieged111g in 

de enetgiewereld,. workomen. Die 

opdracht is tegenwoordig verbreed. De 

PUC's.zij11 uitgegiDflid tot Hn IIMIIJellng t!Bn 

geschillencommissie, vtHbruikers111ad, 

regelgevende instantie, tarievenvastBte/ler 

en milieubewtlker. 
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Wim Kersten 

"Heeft u problemen met de tarieven of de servlee van uw 
energie-, telefoon- of waterleidingmaatschappij? Of beeft 
u een vraag over de regels waaraan nutsbedrijven zich 
dienen te houden? Laat bet ons weten." 
De publiekstolder van Colorado Publtc Utllltles Commis
sion legt vervolgens uit dat er twee procedures bestaan 
voor klachten. In de Informele procedure richt de klar)t 
zich rechtstreeks tot bet energiebedrijf. Volgt daaruit geen 
bevredigende oplossing, dan kan de klant een formele 
klacht Indienen bij de PUC. De commlssle zoekt de zaak 
verder uit, vaak met een hoorzitting. Uitspraken van de 
commissie zijn bindend voor belde partijen. 
Per Jaar behandelt de CPUC In Denver ruim 4.000 forme
le klachten, die niet alleen betrekking hebben op gas, 
stroom en water maar ook op spoorwegovergangen! 
Veel klachten kunnen admlnlstratlef worden afgehandeld 
door de ruim 100 bureaumedewerkers. De commlssle zelf 
bestaat uit slechts drie personen, die benoemd zijn door 
de staat. 

RECHTEN U PUCHTEI. Morey Wolfson, secretaris van 
CPUC, schetst de algemene Ujn: "I<lanten van energiebe
driJven hebben rechten en pllchten, dat IS dUideliJk. Maar 
ook voor de energiebedrijven gelden rechten en plichten 
biJ het verlenen van service. Deze rechten en plichten 
zijn neergelegd In de spelregels waannee de PubUc Utlll· 
ties Commission de energiebedrijven In de gaten houdt. 
Colorado PUC beeft bevoegdheden om de ta.rieven, de 
veiligheld en de dienstverlening van alle gasbedrijven, 
elektridteltsmaatscbappljen, telefoonmaatschappijen en 
waterleidingbedrijven In de staat Colorado te reguleren." 

Het jaarverslag (1992) van Publlc Service Company of Co
lorado (PSCo), bet grootste energiedistributiebedriJf In de 
staat Colondo, meldt enkele feiten die vrij aardig aange
ven waaruit de veelomvattende rol van de PUC bestaat. 
CPUC gaf goedkeuring aan de plannen van PSCo om een 
kleiner gasbedrijf (WtstGas) volledig over te nemen. Der
geliJke plannen dienen behoorlijk beargumenteerd voor
gelegd te worden aan PUC omdat bier sprake kan zijn van 
monopoUevormlng. 
PSCo vroeg in januari van dit taar toestemming voor een 
verhoging van de gas- en elektricJteltstadeven met gemid
deld S procent. Dit vetzOek Is op de eerste plaats gelnspl· 
reerd door de lagere netto winst van I 270 miljoen In 
1992, tegenover bijna I 300 miljoen In 1991. Deze privê
ondemetnlng is geen staatsbedrijf, en moet uiteraard baar 
aandetlhouders tevreden zien te stellen met een aardig 
dividend. 
Als voornaamste reden voor de tariefsverhoging wordt ge
wezen op de finanderlog van aJlerJel planoen die te ver
gelijken zijn met de Milieu Actie Plannen van Nederland-



st ij I 
se energiebedrijven: warmte-kracht koppeling, Inzet van 
duurzame energiebronnen en besparlngsmaatregelen bil 
de klanten. Dergelijke Initiatieven zijn ontwikkeld en op
gesteld door CPUC, cUe PSCo vervolgens dwingend voor
schrijft om ze uit te voeren. Eén van de goedgekeurde 
projecten Is de na-isolatie van woningen, bewoond door 
mensen met de laagste lnkomens. 
In andere staten (New England, CaUfoml~) hebben ener
giemaatschappijen Energy Fitness Teams ingesteld die fa
brieken, kantoren en woningen binnenste buiten keren 
en overal spaarlampen en andere energiezuinige appara
tuur installeren. In Colorado is tussen belde partijen hier
over nog geen overeenkomst afgesloten, maar de onwik
keling in de richting van Demand Supply Management 
(het beheer van de vraagkant) gaat de goede kant op. 

ONTMANTEUNG KERNCENTRALE. Ook 'bemoeit' de commis
sie zich met kernenergie. Voor de gasgekoelde hoge tem
peratuur reactor Fort St. Vraln viel in 1986 bet besluit tot 
stillegging en ontmanteling. PSCo en PUC zijn al jaren in 
debat over de vraag wie voor de kosten moet opdraaien. 
Voor de hele operatie Is een bedrag nodig van bijna f 250 
miljoen. PSCo wil deze kosten verbalen op baar klanten, 
via een tariefsverhoging. Maar dat plan valt niet In goede 
aarde. Afgesproken Is dat een klein deel van de ontmante
llngskosten vla de afnemers op tafel komt; d.e rest moet 
PSCo elders gaan lenen, bijvoorbeeld bij de federale rege
ring of de bouwer General Atomie. rn de nabije toekomst 
zal ook de (dure) opslag van alle vrijgekomen radioactieve 
materialen en onderdelen op de agenda komen. 
De oorsprong van de controle op Amerikaanse nutsbedriJ
ven Ugt in het jaar 1907 toen in (Ie staten Wisconsin en 
New York commissies werden ingesteld om ongewenste 
monopoJies In een turbulente en groeiende ma.rkt voor 
elektrldteitsleverlng binnen de perken te houden. De re
gelgeving werd later vastgelegd op federaal niveau, voor 
alle staten, en verankerd in drie wetten, d.e Pederal Power 
Act (1935), de Publlc Utllities Holding Company Act 
(1935) en de Natura! Gas Act (1938). 
In de periode 1892 - 1907 probeerden veel regio's de con
currentie aan te moedlgen tussen ondernemingen die een 
concessie badden om ele.ktridtelt op te wekken. In plaats 
van prijsverlagingen leidde dat tot een bar slechte dlenst
verlening en tot een toenemende manipulatie van de 
markt door een klein aantal ondernemingen die ln staat 
waren alles te controleren. Dit leidde uiteraard tot de op
vatting dat nutsbedrijven 'natuurlijke monopolies' waren 
en als zodanig gereguleerd dienden te worden via de 
overheid. 

PROGRESSIEVE TARIMN. Alle Amerikaanse PUC's sluiten 
convenanten met vrijwel alle elektriciteitsbedrijven om ze 
te bewegen hun toekomstige investeringen te richten op 
energiebesparing en duurzame energiebronnen. De com-

missie ln Caltforni~ heeft gedaan gekregen dat er zelfs 
progressieve tarieven werden ingevoerd: boe meer stroom 
een verbruiker afneemt, hoe duurder per kiloWattuur. 
Hetzelfde geldt voor gasverbruik bij huishoudens. 
Op basis van een wet (PURPA, Public Utility Reguiatory 
Pollcy Act) kunnen energiebedrijven dwingend voorge
schreven worden om energiebesparende maatregelen te 
nemen en om voorrang te geven aan lokale energiebron
nen. 

Gerekend per Inwoner, 'produceert' de stad Denver de 
meeste COz ter wereld. Denver is omgeven door een ke
ten van elektriciteitscentrales, die inheemse steenkool 
verstoken. In 1992 produceerde elke inwoner 20,35 ton 
kooldioxide. Voor inwoners van Saarbrücken (Duitsland) 
en Helsinki (Finland) zijn deze cijfers respectlevelijk 12,5 
ton en 5,1 ton per inwoner per jaar. De stad wil zeer na
drukkelljk van dit 'vieze' imago af. Denver probeert sa
men met PSCo de uitstoot van kooldioxide te reduceren. 
Zo zijn er plannen opgesteld voor een 'groene vloot', zo
wel bij de gemeente als biJ bet energiebedrijf. Alle dienst
auto's en andere voertulgen zullen in de toekomst elek
trisch aangedreven worden, of op aardgas gaan rijden. 

* 
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Spanningen in 
energiedistributie 
Wilbart Willems 
lid Tweede Kamer Groenlinks 

Buitenparlementair 

Ik wil het deze keer niet hebben over het kernenergiede
bat noch over de energieheffmg. Domweg omdat daar al 
maanden helemaal niets nieuws over te melden valt Wel 
zit er beweging in de discussie over de verhoud.ing tussen 
de elektriciteitsproducenten en de energiedistributiebe
drijven in ons land. Daar zijn verschillende aanieidlngen 
voor. Allereetst het feit dat beiden zich in toenemende 
mate bezig houden met vormen van decentrale elektrici
teitsopwekking zoals windmolens en warmte-kracht, wat 
tot spanningen en soms onvruchtbare concurrentie leidt. 
Verder moeten beide sectoren een forse bijdrage leveren 
aan de energiebesparingsdoelstelllngen van dit kabinet, 
maar langzamerhand Is onduidelijk welk deel van de be
sparingen nu eigenlijk door wie wordt gerealiseerd. Bei
den claimen om het hardst hun bijdrage aan de vermin
dering van de C02-toename en van de S02- en NOx·be· 
perking, maar er zitten onduidelijke dubbeltellingen in. 
En niet op de laatste plaats speelt een rol de eis van de 
Europese Co.mmissie dat er een vrij transport van elektrl
dteit moet komen over de (europese) grenzen been. Som
mige distributiebedrijven willen daarom afspraken maken 
met leveranciers uit Duitsland of België, terwijl ook de 
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SEP haar monopoliepositie wenst te handhaven uit een 
oogpunt van zo efficiënt mogeiijke electrldteitsproductie. 

Onlangs presenteerde minister Andriessen het rapport 
"Gezamenlijkheid in eigenheid" dat op persoonlijke titel 
door negen 'botshots' uit de energiewereld werd geschre
ven. Daarin wordt ervoor gepleit om tot een nauwere sa
menwerking te komen tussen de produktie· en distribu
tiebedrijven e.o om het in de Elektriciteitswet vastgelegde 
importveibod voor stroom af te schaffen. Met de nodige 
kanttekeningen voelde de minister daar wel voor. Ver
wacht mag worden dat bij de evaluatie van de Elektrici
teitswet 1989 die komend jaar dient plaats te vinden, die 
gedachten verder vorm zullen krijgen. Overigens lijken de 
distributiebedrijven zelf sterk verdeeld over dit rapport en 
voelen sommigen er helemaal niets voor om de huid1ge 
scheiding tussen distributie en produktie los te laten. 

Voor mij staat voorop dat een betere verbinding tussen 
produktie en distributie een noodzaak is om tot een zo 
groot mogelijke besparing van elektriciteit en dus van 
C02 te komen. Immers de druk om tot verdere besparin
gen te komen gaat vooral uit van de consument en de lo
kale/regionale overheid, terwijl de - nationaal georgani
seerde • produktiebedrijven eerder belang hebben bij 
grootschalige projecten met een zo hoog mogelijk rende
ment. Een schaalverkleining, biJ voorkeur naar de In op
komst zijnde bestuurlijke regio's toe, ligt daarom voor de 
hand. Dat leidt tot een flexibeler inzet van kieinschaHg 
ver_mogen en tot een betere greep van de gekozen be
stuurders en van consumenten op bet energiebeleid. Wel
licht leidt dat niet tot de laagst mogelijke elektriciteitsta
rieven, maar als daar maatschappelijke (milieu)vomdelen 
tegenover staan, is het me dat wel waard. In september 
gaat de Tweede Kamer eindelijk de Wet Energiedistributie 
behandelen. Het legt in feit de bestaande situatie vast. 
Deze wet is al achterhaald door de nieuwe ontwikkelin
gen, onder andere die ik hierboven noemde maar ook 
door de fusiegolf die in de distributiesektor nog steeds 
verder woedt. Het lijkt me weinig zinvol om deze wet nu 
te behandelen terwijl de echte discussie over de organisa
tie van onze energievoorziening net pas op gang begint te 
komen. 

* 



(ADVERTENTIES) 

E. Hasselaar Klimaatbouw BV 
U komt als woningbeheerder bouw
fysische problemen tegen. U wilt 
het onderhoudsbeleid verbeteren. 
Soms moeten er nieuwe oplossingen 
komen. 
Uw werkterrein raakt dan aan de 
specialismen van Klimaatbouw: 
- energiebesparingsplannen 
- advies binnenmilieu 
- ontwerp van zonneboilers, serres, 

gevelsystemen 
- onderzoek naar onderhoudsbeleid. 

ontwerp- & adviesbureau Crabethstraat 38 B 2801 AN Gouda telefoon 01820- 16572 fax 28911 

HAAL ENERGIE 
UIT ZONLICHT 

~ TONZON 
~ Vloerisolatie 

Zeer hQ9~ isolatiewaarde 
(TNO getest) 

Veilig voor houten vloeren 

Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit 

Door op adequate wijze gebruik te maken van 
zonlicht. is energ1e nu beschikbaar overal waar 
geen standaard electriciteitsvoorzieningen zijn. 
Zontechnologie Nederland produceert en 
distribueert deze zonne-energiesystemen. 
Enkele voorbeelden van praktische 
toepass1ngen zijn: 
LICHTBOEIEN, LANTAARNPALEN. TELE· 
KOMMUNIKATIE, WEGBEBAKENING EN 
WATERPOMPSYSTEMEN. 
Vraag vnjblijvend 1nforma11e en advies aan biF 

Postbus 477-5140 AL Waalwijk- Tei.04160 · 36717-Fax 04160 · 39425 

Nu 30% subsidie 
op een complete 
aanpak van de koude vloer en 
de (vochtige) kruipruimte. 
Bel voor meer informatie: 

0 053-332391 . 

~. TONZON 
U~ Vloerisolatie 

DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 
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Subsidiestop 
energiebsparing 

Het bevoegd gezag deelt ons het volgende mede: 
de Subsidiepot voor de aanschaf van Energiezuinige en 
Emissie-arme Verwarmingsketels (SEEV) is uitgeput. Er 
worden in 1993 (vanaf 14 juni) geen subsidies meer vers
trekt en het schriftelijk informatiemateriaal over de SEEV
regeling dient verwijderd te worden uit openbare gebou
wen. 
Postkantoren, gemeentehuizen en openbare bibliotheken 
dienen de folders in te nemen en bij het oud~papier te 
leggen. 
Een krenterige overheid ondergraaft op deze manier een 
succesvolle energiebesparingscampagne. Het is dan ook 
geen wonder dat de doelstellingen voor de reductie van 
C02 niet gehaald worden. 
Deze maatregel is wel sneu voor die particulieren die de 
verwarmingsketel al aangeschaft hebben en nu naar de 
350 gulden subsidie kunnen fluiten. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Groot-Brittanië blijft 
vieze man van Europa 
In 1991 besteedden de Duitsers (overheid en bedrijfsleven 
samen) f 479 per inwoner aan het milieu. De gemiddel
de Nederlandse uitgave ligt ruim f 100 lager. Britten ge
ven veel minder om het milieu: f 204 per inwoner. De to
tale Nederlandse milieu-uitgaven bedroegen bijna 
f 5.300.000.000,=. 

milieu uitgaven 
guldens per inwoner 

Duitsl. Oostenr. Nederl. ZWeden Denem. Frankr. Gr. Brit. 

Uitgaven per inwoner (1991 ). Bron: Umweltbundesamt Deut
schland en NRC Handelsblad. 
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•••••••••••••••••••••••••••• 
'Dossier kernenergie kan 
dicht' 

Wanneer minister Andriessen het komend najaar zijn 
'dossier Kernenergie' aan de Tweede Kamer zal aanbieden, 
heeft de anti-kernenergiebeweging heeft haar antwoord al 
klaar. In een compacte brochure (38 pagina's) wordt een 
totaal-overzicht gegeven van feiten en recente ontwikke
lingen, van de uraniummijnen tot de opslagperikelen van 
radioactief afval. Ook de mythe dat kernenergie hèt op
losmiddel is voor het broeikas-effect, wordt doorgeprikt. 
Een handige brochure met alle antwoorden en tegen-ar
gumenten op een rijtje. 
"Het Dossier Kernenergie kan gesloten worden" kost 
f 2,50 (exclusief portokosten) en is te bestellen bij LAI<A 
(020-6168294) of Milieudefensie (020-6221366). 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
Olie honger? 
De Amerikaanse senator Robert Byrd wil duidelijkheid 
over de situatie in Somalië: snel een diplomatieke oplos
sing of de Amerikaanse troepen terugtrekken. Aardoliem
aatschappij Conoco kiest voor de eerste optie. Conoco be
zit een raffinaderij in Marib (Somalië), en wil graag onge
stoord verder werken. Operatie 'Restore Hope' werd opge
zet door de toenmalige president Bush (rijk geworden in 
de olieindustrie van Texas). Is het allemaal toeval? 
Volgens Conoco begrijpt de rest van de wereld 't niet: 
"Wij Amerikanen hebben een natuurlijke neiging om te 
helpen". Volgens de Wereldbank liggen er gigantische 
voorraden aardgas en olie onder het vasteland van Soma
lië, Ethiopië en voor de kust. Een woordvoerder van Pet
reconsultants geeft een diplomatiek antwoord op de 
vraag of de olie in Somalië belangrijker is dan de honger: 
11Men moet toegeven dat Koeweit niet op Amerikaanse 
hulp had hoeven rekenen als dat land alleen maar zet
meel zou exporteren". 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Kiezen of delen 
Tilburg heeft jaarlijks de grootste kermis van de hêêêéééle 
Benelux. Maar reuzenrad en draaimolens zijn afhankelijk 
van elektriciteit. In 1992 verbruikte de kermis exact 
279.316 kiloWattuur. Een gemiddeld Nederlands huis
houden verbruikt jaarlijks 2.800 kWh. Een rekensomme
tje leert dat de Tilburgse kermis in negen dagen tijd even
veel verbruikt als 99,7 huishoudens in een heel jaar. 
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