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ATOOMALARM juni 1980

Beste mensen.

Atoomalarm no. 3. Gedeeltelijk
een theman~er over de Euro
pese Gemeenschap en de kerne
nergie. Verder informatie over
de aktie "Ge~n Kernenergie Nou,
betaal met giroblauw"; oVér de
demonstratie kortgeleden in
IJmuiden, over energiebespa
ring, over de opwerkingsfa
briek in La Hague en over het
waanzinnige idee van de West
duitse regering om kerncen
trales dan ~ar ondergronds te
gaan bouwen.
Oe aktie om U op te roepen uw
stroo~ekening in tweeën te
betalen met blauwe girokaarten
i.p.v. met de acceptgirokaart,
heeft tot doel om het EGD te
dwingen haar aandelen uit de
kerncentrale bij Dodewaard te
rug te trekken. Dat geeft aan
dat de Noordelijke antikern
energiebeweging het nu wel ge
zien heeft. Al jaren wordt er
gepraat over en gestudeerd op
kernenergie met als enig re
sultaat: twee kerncentrales.
proefreaktoren en een verrijk
ingsfabriek.
Door studies is nog nooit ie
mand. met een beetje doordachte
menin<I van mening veranderd.
Uitgangspunten en doelstelling
en van studies worden altijd
geformuleerd vanuit de eigen
achtergrond van de onderzoek·
ers, met als gevolg dat de
onderzoeksresultaten altijd
een bevestiging zijn van de
ening van de onderzoekers. Een
mening van de onderzoekers.Een
al vaststond en die niet naar
aanleiding van de onderzoeksre
sultaten gevormd wordt. Stu·
dies, onderzoeken., afwegingen,
enz. leiden niet tot een beter
overdachte mening, maar tot
uitstel van beslissingen en
doordrukken van de eigen me
ning. Dat geldt voor voor- en
tegenstanders.
Praten over de energieproblema
tiek en de maatschappij is na
tuurlijk zinvol. Als dat ten
minste gebeurt met een open in
stelling van de verschillende
partijen. Zodra dit niet het
<Ieval is, of als de diskussie
wordt georganiseerd door êên
der partijen, leidt diskussie
tot hetzelfde als studie: be
vestiging van de mening van de
organiserende groep, en is dus
zinloos voor de echte menings
vorming. Zinvolle meningsvor
ming vindt over het algemeen
niet georganiseerd plaats, maar
informeel. Daarom zal een
maatschappelijke diskussie ge
organiseerd door de overheid
weinig zin hebben. omdat de
organisatie ook partij in de
diskussie is, staat een groot
deel van de Noordelijke anti-

kernenergiebeweging huiverig
tegenover deze diskussie. En
terecht. Natuurlijk willen we
praten, natUurlijk willen we
diskussiëren. Dat doen we al
j.aren. Waarom is daar tot nu
toe nooit naar geluisterd?
Georganiseerde diskussie en
studie hebben dus weinig zin
voor de meningsvorming en lei
den slechts tot doordrukpol1
tiek. DAArom gaan we minder
praten en studeren: de hui
dige kernenergieprojekten moe
ten dicht, de kernenergieplan
nen -zoals die o.a. in EGver
band Uitgeknobbeld worden
moeten van tafel. lIoe dat moet
is belangrijk, wie dat organi
seert niet.e kunt eraan mee
helpen door Uw stroömrekening
gesplitst te betalen, door 2S
oktober naar de demonstratie
in Mol te gaan, door abonnêe
te worden van Atoomalarm en
natuurlijk door zelf aktief
te worden in de Noorderlijke
antikernenergiebeweging.
Geen woorden, maar dade~. En
kele kontaktadressen staan in
deze Atoomalarm. Tot ziens.
Oene Zwittink,
Redaktie11d AtoOmalarm.
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-Bruna, Brinkstr. 26., Beilen
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-Slagerszic~t, Fölkingestr. 10,
Groningen

-De Paardebloem, Folk1ngestr.
21, Gronitlgen
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Het volgende nummer verschijnt
in augustus. Wanneer precies
weten we nag niet door de va
kanties. In dat nummer zal een
belangrijke plaats worden in
geruimd voor de problemen rond
de kerncentrale Dodewaard en
voor de akties die ten doel
hebben die te sluiten.
Uiterlijk 20 juli, moeten
artikelen ingeleverd zijn.
In overleg met ons kan dat
nog iets later.Artikelen zijn
voor verantwoording van de
schrijver, die dan ook met
na.. en adres bij ons bekend
moet zijn. We zullen het
zeer waarderen als de schrij
ver ook zorgt voor de tekst
van de kop en de tussenkoppen
en voor illustraties.
De redaktie.



LANGE LIJST PROBLEKEN OP-
WERKINGSFABRIEK LA HAGUE

OPWERKINGS
FABRIEK
LAHAGUE
IN DE
PROBLEMEN

AtoomalflrmllroeJ>~n na
Franse mmp: (c./i};1

L"t ,SÛ/J:!- "I"
.Kerneentráles
in ons land
ook stilleggen'
BORGSR - De .......Ujb
Noordelijke AtooDl-AI-,roe
pell ei.n in een brl.raah.de...,.
ring naar aanleiding vandebrand
in de atoom opwerkingsfabriek in
Cap de la Hapet de volledige stil
lecgin, van alle kemeentrales in
oosland.

In het geval de regering daar niet
aan voldoet zullen volgens de
Alarmgroepen acties worden ge
voerd om stilleggingafte dwingen.
Ook wordt geelst dat de regering
alle contracten met opwerkingsfa
brieken openbaar maakt en zal
verbreken. Verder moet er. naar
het oordeel van de Atoomalarm
groepen. een diepgaand onder
zoek komen naar eventuele nade
lige gevolgen voor de volksgezond
heid als gevolgvan de brand inCap
de la Hague.
De alarmgroepen zeggen dat op
nieuw is bewezen dat kernenergie
niet zoveilig is als de voorstanders
ervan willen doen geloven.

Een bericht in de Emmer Crt.
van 18 april j.l.

Volgens de kontrakten zal de
komende jaren de volgende hoe
veelheid brandstof(in tonnen)
afgeleverd worden ih La Hague:
1980: 27 uit binnenland en
130 uit buitenland; 1981 140
binnenland en 200 buitenland;
1982 220 binnenland en 800
buitenland; 1983 300 binnen
land en 850 buitenland; 1984
500 binnenland en 720 buiten
land; 1985 600 binnenland en
720 buitenland. Naar het oor
deel van de technicie die in
La Ha9ue werken zal deze hoe
veelheid brandstof niet opge
w.erkt kunnen worden, zelfs
bij lange na niet.
Vertragingen ten opzichte van
de oorspronkelijke plannen,
op basis waarvan kontrakten
zijn afgesloten, worden toe
geschreven aan twee faktoren:
technische problemen en de
voorrang die gas-grafiet
brandstofst_ven moeten hebben.
Deze brandstof kan niet lang
in de opslagbassins blijven.

. Na maximaal 4 jaar korrodeert
de magnesium-omhulling en de
staven beginnen dan te des-

, .integreren. Er ligt nu on
geveer een ton radio-aktieve
modder op de bodem van het
opslagbassin, stukkén gas-gra
fiet brandstof dat te lang ~s

opgeslagen. Volgens de werk
nemers weet Cogema niet wat
er met deze modder gebeuren
moet.

De hoge radio-aktiviteit van
de brandstof van lichtwater
reaktören is de oorzaak van
veel technische problemen.
Door de radio-aktiviteit gaat
de kwaliteit van het extrak
tiemiddel achteruit, er ont
staat een onoplosbare neer
slag die vaten en pijpen ver
stopt. De apparatuur waarmee
de brandstofstaven in stukjes
wordt gezaagd wordt aangetast

door de radioaktiviteit. De
hydraulische kontrole van de
zaag werkt niet en soms val
len brandstofstaven in hun
geheel in het oplosmiddel en
moeten er weer uitgevist wor
den.

De opwerkingsfabriek i8 ont
worpen· om automati8ch te kun
nen funktioneren en daárbij
~s weinig aandacht gegeven
aan hOè reparaties uitgevoerd
zouden moeten worden. Veel
lekkende of gebroken pompen
zitten op plaatsen waar werk
nemers moeilijk b~j kunnen.
Vanw.ege de. toenemende 8tra
lingsnivo's kunnen de werkne
aers steeds korter iJl de ge
vaàrUj~e zones blijven. De
fabriek wordt bij elkaar ge
houden door kilometers plak
band.

Van de ongeveer 2600 werkne
mers wordt ongeveer de helft
tijdelijk ingehuurd. Men
krijgt een spoedkursus van 3
dagen. De meesten van de tij
delijke werknemers worden op
gevaarlijke plaatsen ingezet.
Volgens de werknemers is er
een reëel gevaar dat een

. kritische masSa plutonium
zich ophoopt. Een ander mo
gelijk gevaar is het laag
aktief afval dat in betonnen
vaten in de open lucht wordt
opgeslagen. Dit afval bevat
namelijk ongeveer 100 kilo
plutonium en door een paar
scheuren of lekken kan in
theorie een kritische massa
ontstaan. Er zijn nauwelijks
maatregelen genomen om in
geval van een ernstig onge
luk de werknemers of de be
volking te beschermen.
UIT: Nucleonics Week, 20
maart 1980,

Herman Dam~eld.
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STOP
KERNENERGIE NOU,
DOOR GIROBLAUW
vriidag 2 mei j.l. startte de
akt e waarIn werd opgeroepen
om de elektriciteitsrekening
In gedeelten te betalen met
als~oel de EGD (Elektrici
teitscentraleGroningen Dren
the> onder druk te zetten om
zIch terug te trekken uit de
kerncentrale in Dodewaard.
iS Ochtends om half elf trok
ken ongeveer dertig vertegen
woordigers van de Noordeli~ke
Alarmgroepen met de leuze EGD
stor ermee" naar het EGD-

ontvangst te nemen. Aange-
zien er geen toezeggingen ge
daan konden worden over direk
te terugtrekking uit de GKN
(Gemeenscha eli'ke Kernener
äiecentra eNederland , werd
it het startpunt voor een

STROOMREKENING
In de jaren zestig werd de N.
V. Gemeenschappelijke Kerne
nergiecentrales Nederland op
gericht met als doel: de ex
ploitatie van de kerncentrale
Dodewaard. De provincies Gro
ningen en Drenthe zijn via hun
aandelen in deze NV medever
antwoordelijk voor onaanvaard
bare risiko's die verbonden
zijn aan de exploitatie van
deze centrale.
Sinds '62, het jaar waarin de
GKN werd opgericht, zijn de
standpunten t.a.v. kernenergie
gewijzigd. Dit blijkt onder
meer uit het beleidsplan van
de Staten van Groningen 1980
1984, waarin gesteld wordt:
"Vrijwaren van de provincie
van de risiko's verbonden aan
de opslag van radioaktief afval
in eigen grond, zowel in deze
als in aangrenzende gebieden."

In februari '80 begonnen de
eerste in1tiatieven op bestuur
lijk nivo om terugtrekking van
de provinciale elektriciteits
bedrijven uit de GKN te bewerk
stelligen. Hiertoe werdenmo
ties ingediend in de Provinci
ale Staten van Noord-Holland~

een beslissing hierover is
voorlopig uitgesteld. Hierna
heeft de Amsterdamse Gemeente
raad zich uitgesproken v66r
beëindiging van de relatie met
het GKN. Ook naar de Provinci
ale Staten van Groningen en
Drenthe is via de AAP-groepen
een dergelijk verzoek uitge
gaan. Al eerder werden door de
AAP-groepen pogingen onderno
men, zonder resultaat.

ILLEGAAL
De aktiegroep 'Stop Dodewaard'
maakte onlangs bekend dat Do
dewaard illegaal draaide. D.w.
z. er was geen toestemming
voor de op dat moment aanwezi
ge splijtstofstaven. Van Aar
denne loste dat probleem op
door eigenhandig een nieuwe
vergunning te verstrekken.
Achtergrond van deze persoon
lijke aktie van 'de heer' Van
Aardenne is dat, evenals bij
Borssele, het kontrakt met de
opwerkingsfabriek vernieuwd
moet worden (Dodewaard heeft
een kontrakt met de opwer
kingsfabriek in Windscale).
Ook Windscale wil bedingen dat
het afval terug kan komen naar
Nederland. In de Groene Am
sterdammer van 23 april 1980
staat vermeld: " Bij elke
kerncentrale is een opslag
plaats voor uitgebrande urani
umstaven. Daar moeten de sta
ven maandenlang afkoelen voor
ze naar de opwerkingsfabriek
of dumpplaats kunnen worden
vervoerd. Bij de centrale Do
dewaard was volgens de aktie
groep 'Stop Dodewaard' opslag
ruimte aanwezig voor 205 sta
ven. Voldoende voor de ber
ging van de 88 staven die er
al in lagen en de 30 die beg.l.I1
april uit de centrale gehaald
zouden worden. Maar niet vol
doende om ook nog eens de 106
brandstofstaven te kunnen ber
gen, die nu nog bij de kapotte

opwerkingsfabriek Windscale
liggen opgeslagen en die ten
alle tijde kunnen worden terug
gestuurd (als het kontrakt
tussen de kerncentrale Dode
waard en de opwerkingsfabriek
Windscale straks niet door het
parlement wordt goedgekeurd,
zullen de uraniumstaven zelfs
zeker terugkomen)." In de Ka
mer is nog geen beslissing ge
nomen over de goedkeuring van
dit kontrakt. In Borssele zijn
de problemen 'opgelost' door
toestemming te geven voor kom
paktopslag, in Dodewaard wordt
er, zonder raadpleging van het
parlement, zonder rekening te
houden met het verzet tegen
kernenergie en afspraken over
de Brede Maatsehappelijke Dis
kussie (geen beslissingen die
een standpunt ten gunste van
kernenergie kunnen bevorderen),
de vergunning veranderd.

- de regering wil de centrales
zelf niet sluiten, daarom
moeten we ze dwingen!!!

Een mogelijkheid hiertoe is de
energiebedrijven die een fi
nanciële relatie onderhouden
met Dodewaard (via het GKN)
onder druk te zetten. Door
geen gebruik meer te maken van
de door het energiebedrijf
toegezonden akseptgirokaart en
automatiese afschrijvingen
door het energiebedrijf stop
te zetten, maar gebruik te ma
ken van de eigen blauwe giro
kaarten, het bedrag bovendien
te splitsen in het te betalen
bedrag minus f 1,- en deze .
f 1,- onder protest op een la-
ter tijdstip te betalen, wordt
de administratie erg bemoei
lijkt. Het hele bedrag wordt
op tijd betaald en de aktie is
dus legaal. Het aktiemodel is
erop gericht atoomenergie in
fasen te stoppen te beginnen
met de terugtrekking van de
EGD uit Dodewaard:

Iedere aktie kost geld, zo ook
deze. Giften voor de aktie
kun~ U overmaken op bankno.
3092.22648 t.n.v. kommitee
Atoomalarm bij de Rabobank te
Borger, gironr. van de bank:
800729.
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HERMAN DAMVELD DOEN WE MEE
MET DE.BMD?

KRITIEK

De Tweede Kamer is op een
aantal punten tegemoet ge
komen aan de bezwaren tegen
de Opzetnota. Immers, er
vinden geen proefboringen
plaats, er moeten energie
scenario's worden gemaakt, de
discussie mag niet alleen
over kernenergie gaan en de
stuurgroep moet evenwichtig
samengesteld worden. Aan een
hele reeks bezwaren is niet
tegemoet gekomen:
- Er zal wel gesproken worden

over vestigingsplaatsen
van kerncentrales.

- Het ultracentrifugeprojekt te
Almelo, deelname aan de kweek
reaktor te Kalkar en de hui
dige kerncentrales Borssele
en Dodewaard blijven buiten

BEZWAREN

wisselwerking tussen "ener
zijds de mate waarin en de
wijze waarop sociaal-ekono
mische doelstellingen worden
nagestreefd en de aard enin
omvang van de energievoor
ziening anderzijds" in de
discussie betrokken worden.
De stuurgroep krijgt een
organis.atorische taak en moet
tevens zorg dragen voor een
evenwichtig samengesteld in
formatiepakket; de verschil
lende ópvattingen ten aanzien
van kernenergie moeten in de
stuurgroep terug te vinden
zijn. De stuurgroep zal be
staan uit-S personen en kan
rapporteren aan een Tweede
Kamer. Wat betreft de inter
nationale ontwikkelingen is
bepaald dat in het interna
tionale overleg zoveel moge
lijk uiterste terughoudend
heid ten aanzien van kern
energie moet worden bepleit,
zolang geen oplossing is ge
vonden voor vraagstukken die
verbonden zijn aan verdere
ontwikkeling van kernenergie.

--- .- ------------

WIJZIGINGEN-------

De hoofdpunten van kritiek
zijn neergelegd in een brief
van de werkgroep Energiedis
cussie. Naast de kritiek
punten in deze brief van de
werkgroep Energiediscussie,
zijn nog de volgende bezwa
ren naar voren gebracht:
- De BMD moet volgens de re

gering plaats vinden tegen
de achtergrond van de in
ternationale ontwikkelingen,
maar b.v. in EEG-verband is
al besloten op grote schaal
kerncentrales te gaan bou
wen.

- Binnen het plan van de re
gering is geen ruimte voor
een discussie over de vraag
aan welke organen de beslis
singsmacht over het energie
beleid gegeven moet worden;
de demokratisering van de
energievoorziening valt er
buiten.

- De opzetnota zegt niets ovel;'
de openbaarheid van informa~
tie. Nu komt het bij kern
energie nogal eens voor dat
rapporteh, kontrakten, etc.
geheim zijn. Dat komt uiter
aard een discussie niet ten
goede. Daarom moet alle in
formatie openbaar zijn.

In hoeverre is de Tweede Kamer
tegemoet gekomen aan de ge
noemde bezwaren? De Tweede Ka
mer heeft besloten dat tijdens
de BMD geen proefboringen mo
gen plaatsvinden, maar dat
studie naar andere moqelijkhe
den tot opberging van kernaf
val wel voortgezet moet worden.
Ook moeten met spoed meer e
nergiescenario's uitgewerkt
worden en moeten ook de ge
volgen van het al dan niet
toepassen van kernenergie bij
de discussie worden betrokken.
Tevens moet nadrukk~ljjk de

KERNUJN
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Winschoter Courant, 25 maart 1980,
De nederlandse regering blijkt
te hebben ingestemd met een
plan om binnen de EG kernener
gie sterk te ontwikkelen. De
regering heeft hierover geen
enkel overleg met de tweede
kamer gehad. De plannen van
de EG houden in dat:

snelle kweekreactoren be
langrijk zijn voor de e
nergievoorziening in de
EG:
de nationale onderzoeks
programma's over het de
finitief opslaan van ra
dioaktief afval worden
versneld en uitgebreid.



de discussie.
- Demokratisering van de ener

gievoorziening valt buiten de
discussie.

- Weliswaar geen proefboringen,
maar wel onderzoek naar ande
re opslaqmogelijkheden.

- De discussie blijft beperkt
tot 2 jaar.

KERNLIJN
Winsahotero ûouranti, 26 maart 1980,
De vereniging Dorpsbelangen in
Vlagtwedde wil een werkgroep
instellen die zich bezig gaat
houden met de problemen rond
de dumping van radioaktief af
val in zoutlagen. Er zullen
informatie- en discussieavon
den worden gehouden.

Atoomalarm no. 3 ligt nu voor
U. Die is met veel moeite door
de huidige vier aktieve redak
tieleden in elkaar gezet. Met
veel moeite, omdat deze mensen
daardoor eigenlijk veel te
zwaar worden belast. Dat kun
nen ze voor nummer vier niet
weer hebben. Vandaar dat het
dringend noodzakelijk is dat
er zo snel mogelijk, maar in
ieder geval vOOr 1 augustus
aanstaande, minstens drie
nieuwe redaktieleden bijkomen.
WiLt U daa» één van zijn? Laat U
ons dat dan weten. De adres
sen staan vOorin.

Namens de redaktie,
Oene Zwittink

TOE
KOMST

ATOOM
ALARM

Mariët Overdiep,
Allard ten Dam,
Kees Sit'lerius.

Centraal in de brosjure staan
een aantal persoonlijke erva
ringen van mensen die hebben
meegedaan (over de voorberei
dende dag, de training, onder
linge samenwerking en sfeer
tijdens de aksie, de ontrui
ming door de ME, bajes). Daar
voor is in het kort aangegeven
waarom we'deze keer Borssele
als doelwit hadden uitgekozen.
Verderop in deze bros jure
wordt ingegaan op hoe de pers
heeft gereageerd op deze aksie
met wat kanttekeningen van ons
daarbij. In het kort wordt wat
verteld over de zgn. "vriend
schapsgroepen" (vrij vertaald
naar de "affinity groups") ,
waarna een overzicht wordt ge
geven van de tot nu toe onder
nomen direkte aksies tegen
kernenergie in Nederland, be
ginnend met de boortorenbezet
ting in Warffum, jan. '76. De
brosjure eindigt met een stuk
waarin wat vraagtekens worden
gezet bij effektiviteit van
direkte aksie, gekoppeld aan
geweld (loosheid) 1 (weer) een
aanzet voor diskussie binnen
de anti-kernenergiebeweging.
De brosjure telt 48 (A5) blz.
tekst en 8 blz. fotoos.
Als jullie belangstelling heb
ben voor deze brosjure, kan je
deze bestellen door overmaking
van f 2,50 per eksemplaar naar
giro 3455442 van KeesSiderius,
Loopende Diep 1, Groningen,o.
v.v. "Borssele-brosjure".,De
winst van deze bros jure zal
niet worden gebruikt voor de
omkoping van Haars, maar wel
voor andere kernenergievijan
dige aktiviteiten.

VRIJ
AAN DE
KETTING

NEENIET
Naast deze bezwaren wordt het
vertrouwen ondermijnd door de
gang van zaken rond de kern
centrale Dodewaard, waar de
regering duidelijk blijk
heeft gegeven van haar voor
keur voor kernenergie: met
medeweten van de regering
vinden handelingen plaats
waarmee de vergunningen wor
den overtreden. Met"demokra
tisèhe besluitvorming heeft
dat niets te maken. De eind
konklusie van de BMD-werk
groep van de Milieufederatie
Groningen is, dat we op dit
moment niet nee zeggen tegen
de BMD. We zullen afhaken als
we onS niet kunnen vinden in
de samenstelling van de stuur
groep en als niet voldaan is
aan de eis van volledige open
baarheid van informatie. Ook
als de regering nog meer stap
pen onderneemt vóór kernener
gie, doen we niet meer mee.

Herman Damveld.

- De stuurgroep krijgt onge
wenst veel macht en zal in
formatie toetsen op aanne
lijkheid en betrouwbaarheid.
Weliswaar moeten de ver
schillende opvattingen ten
aanzien van kernenerg1e te
rug te vinden zijn, maar de
vraag is of ook deadvi
seurs van de stuurgroep de
verschillende standpunten
vertegenwoordigen. Dit laat
ste is zeer belangrijk, om
dat b.v. uit de antwoorden
van. de regering op Kamer
vragen over de proefbo
ringen blijkt dat de rege
ring tegenstanders van die
proefboringen niet serieuS
neemt. Het zal van de sa
menstelling van de stuur
groep en de adviseurs af
hangen of de mogelijkheid
bestaat, dat de informatie
voorziening evenwichtig is.
Een probleem blijft de open
baarheid van informatie. Er
is niets over geregeld. Wan
neer belangrijke stukken ge
heim blijven, wekt dat de
indruk dat er wat te ver
bergen is en dat geeft geen
vertrou~en dat er een eer
lijke discussie kan plaats
vinden.
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DE EUROPESE
,~ OENE ZWITTINK GEMEENSCHAP

EN DE KERNENERGIE
Een themagedeelte van Atooma
larm over. de Europese Gemeen
schap en de kernenergie. Atoom
alarm: een blad gericht op de
provincies Groningen en Dren
the van het kleine landje Ne
derland. Dat blad houdt zich
nu bezig met de Europese Ge
meenschap. Is dat niet wat ver
van huis gezocht?

DICHTBIJ
Nee, als het om de invoering
van kernenergie gaat, is de
Europese Gemeenschap (EG)
dichtbij. Misschien wel tè
dichtbij. De EG doet allerlei
onderzoek rond de kernenergie
en andere energiebronnen. Met
dat onderzoek en de resultaten
ervan krijgen wij hier in het
noorden van Nederland regelma
tig te maken. En geen klein
beetje ook: de kranten staan
bol van berichten over de op
slag van radioaktief afval in
de zoutkoepels hier, honderden
mensen besteden een groot ge
deelte van hun vrije tijd aan
het tegenhouden van kernener
gie, duizenden doen mee aan
demonstraties - laatst nog in
Middelburg en IJmuiden - en
tientallen gemeenteraadsleden
en burgemeesters krijgen het
klamme zweet op hun voorhoofd
als ze er alleen maar aan dèn
ken dat er hier misschien nog
eens proefboringen komen. De
EG is groot, log en voor ons
gevoel veraf, maar speelt in
dit gebeuren een grote rol.
Däärom wijdt Atoomalarm een
aantal artikelen aan de EG
en zal ze dit ook in de toe
komst doen.

ORGANISATIE
Voordat we gaan praten over de
bemoeienissen van de Europese
Gemeenschap met de kernenergie,
lijkt het me niet onverstandig
om eerst even kort uit te leg
gen hoe die organisatie in el
kaar zit en werkt.
Het 'hoofdkantoor' van de EG
zit in Brussel. Daar hebben de
de meeste ambtenaren hun buro,
de tolken hun woordenboeken,
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daar vergaderen regelmatig de
ministers van de EG-landen en
het Europese Parlement. Dit
Europese Parlement is vorig
jaar weliswaar door ons alle
maal gekozen (nou ja: de op
komst was niet erg groot),
maar heeft nog erg weinig te
zeggen. De belangrijkste be
sluiten worden genomen door de
Raad van Ministers van de ver
schillende landen. Gaat het o
ver de landbouw, het belang
rijkste werkterrein van de EG,
dan bestaat deze raad uit de
ministers van landbouw van de
verschillende EG-Ianden~ gaat
het over kernenergie dan zijn
het de ministers van buiten
landse zaken en ekonomische
zaken die beslissen. De Raad
van Ministers neemt alleen be
sluiten die betrekking hebben
op het beleid van de Gemeen
schap. De uitvoering van deze
besluiten laat de Raad over
aan het 'dagelijks bestuur'
van de EG, de Europese Commis
sie. De Raad van Ministers
vergadert slechts êên keer in
de zoveel maanden, de ambte
naren van de Europese Commis
sie (de Europese Commissaris
sen) zijn in vaste dienst van
de EG. De grote landen zijn
altijd door êên persoon verte
genwoordigd in de Commissie,
de kleinere bij toerbeurt. Zo
ook Nederland. Tot voor kort
was Ir. Henk Vredeling de Ne
derlandse Europese Commissaris.
De leden van de Europese Com
missie hebben enkele duizenden
ambtenaren tot hun beschikking.
Deze mensen voeren de beslui
ten van de Commissie en de
Raad uit en bereiden andere
besluiten voor. Zij maken
voorschriften, doen onderzoe
ken, maken rapporten en verta
len alle stukken van de EG in
de verschillende talen die er
in de landen van de Gemeen
schap zoal gesproken worden.
Het resultaat van wat zij doen
zijn enorme stapels papier:
voorschriften, onderzoeksre
sultaten, mededelingen van de
Commissie, ontwerpbesluiten
van de Raad, ontwerpresolu
ties voor het Europese Par le-

ment en wat al niet meer. Som
mige EG-voorschriften moeten
door de landen die lid zijn
van de Gemeenschap (de lid
staten) opgevolgd worden, an
dere zijn slechts een advies
van de EG aan de lidstaten.
Als verschillende landen on
derzoek naar een bepaald on
derwerp nodig vinden, doen we
dat samen: dat scheelt aardig
in de kosten. Voorschriften,
keuringseisen, kwaliteitsnor
men, douanetarieven en wat
dies meer zij, zijn voor alle
landen van de Gemeenschap ge
lijk. Kortom: de EG heeft veel
voordelen. Daar staat tegeno
ver dat de Europese Gemeen
schap zich voornamelijk met e
konomische- en landbouwzaken
bezighoudt. Internationaal
aanpakken van milieuzaken,
zoals bijvoorbeeld de vervui
ling van de Rijn door het
Franse zout, lukt nauwelijks.
De invloed van andere organi
saties dan de internationale
bedrijven (multinationals) op
het beleid van de Gemeenschap
is klein. Voegen we daarbij de
weinige invloed van het Euro
pese Parlement, dan is wel
duidelijk wat er op dit moment
scheef zit aan de Europese Ge
meenschap. Dat is geen reden
om het principe van een EG te
veroordelen: veel probl.emen
moeten internationaal opgelost
worden. Hopelijk gaan in de
toekomst ook andere dan ekono
mische problemen door de EG
aangepakt worden en wordt de
invloed van het Europese Par
lement en internationale be
langenorganisaties groter,
terwijl het aandeel van het
bedrijfsleven in de EG moet
dalen.

KERNENERGIE
Hierna vindt U vier artikelen
over de EG en de kernenergie.
Het eerste gaat over de jongs
te ontwikkelingen op het ge
bied van de kernenergie binnen
de EG: het aannemen door de
Raad van Ministers van een
drietal kernenergieprogramma's.
Het tweede betreft de energie-



onderzoekprogrammals van de
Gemeenschap, waaronder ook het
kernenergieonderzoek valt . In
het derde stuk bespreek ik het
programma voor onder zo ek na ar
de ops l ag- en bewerkingsmoge
lijkheden van radioaktief af
va l , omda t wij daa rmee direkt
t e maken hebben. Immer s : de
regering wil niets l i eve r da n
dat afval onder onze grond
stoppen en wil dit onderzoek
van de EG gebruiken om ons dat
goed te laten vinden. In het

l aa t s t e artikel geef ik een
opsomming van uitspraken van
de Raad van Ministers en van
het Europese Parlement ove r de
kernenergie en laat ik zien
dat de problemen r ond ker ne 
ner gie binnen d e EG zwaar on
derschat worden. De ko nkl us ie
is dan oo k dat de EG een in
s t r ument is in handen va n de
voorstanders va n kernener g i e .
Ee n groot e n mach t ig instru
ment, maar daardo or hoef t de
antikernenergiebeweging hier

in het Noorden zich niet te
laten ontmoedigen : in veel
stukken van de Gemeenschap
wordt ons ver ze t genoemd als
voornaamste reden waarom ker n
ene r g l eprog r amma ' s niet - o f
vertraaqd - worden uitgevoerd.

1

Het Europese Parlement b ijeen
op 20 j ul i 1979, voor het

eerst na de Europe se ve rkie
z ingen .
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OENE ZWITTINK

HET HEILIGE
SCHILDERIJ

Het aandrijvlngsmechanisme van de o nd e r zoeks reaktor v a n het EeN in Petten.

,

aktieplan is opgesteld, om
dat:

de meeste lidstaten te ma
ken hebben met radioaktie
ve afvalstoffen (had ook
zonder gekund natuurlijk)
en een grote bevolkings
dichtheid hebben;
het beheren en opslaan van
het afval een overheidszaak
is;
de problemen met het radio
aktief afval de landsgren
zen overschrijden1
de kosten van het opbergen
van het afval zo laag moge
lijk moeten zijn om de mo
gelijkheden te geven tot

DRIELUIK
Op 5 februari j.l. stemde de
Raad i n beginsel in met drie
kernenergieprograrnrna's. Op 18
februari keurde ze de teksten
definitief goed, nadat deze
bijgewerkt waren in de talen
van de Gemeenschap.
Om welke kernenergieprogram
ma's gaat het? In de eerste
plaats om een gezamenlijk ak
tieplan inzake radioaktieve
afvalstoffen. Gezamenlijk in
die zin dat alle landen die
lid zi j n van de EG dit aktie
plan uit zullen voeren . Dit

Het nukleaire drieluik . Het
trefwoord als het gaat om de
nieuwste ontwikkel ingen rond
~e kernenergie binnen de Euro
pese Gemeenschap. Een normaal
mens verstaat onder een drie
luik een driedelig 17e eeuws
schilderij met meest voorstel
lingen uit de bijbel . Maar het
nukleaire drieluik is geen

kernenerqleproqramma'S die de
Raad van Ministers kortgeleden
heeft goëdgekeurd .

driëdelig schilderij met hei
lige voorstellingen rond de
kernenergie. Of misschien
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een 'harmonieuze' ontwikke
ling van de kernenergie in
de Gemeenschap:
de oplossingen voor het af
valprobleem voor de mensen
in de lidstaten aanvaard
baarder zijn, als deze op
lossingen internationaal
worden toegepast.

Dit alles staat in de medede
ling die de Europese Commissie
op 13 september 1977 naar de
Raad van Ministers stuurde. De
Raad was het hier kennelijk
mee eens, want zij heeft dus
nu kortgeleden het aktiepro
gramma goedgekeurd. Volqens
de officiële stukken is het
doel van dit programma:

het opstellen van lijsten
van de voor- en nadelen van
de beschikbare technieken
voor het bewerken en opber
gen van radioaktief afval~

het instellen van een in
ternationaal netwerk van
opslagplaatsen van radioak
tief afval binnen de Ge
meenschap, dat indien moqe
lijk moet uitgroeien tot
een netwerk van kernener
giecentra;
het qelijk maken van de el
sen die in de verschillendè
landen aan de lozing van
radioaktief afval gesteld
worden (het zal me benieu
wen naar welke kant die ei
sen qelijk qetrokken gaan
worden) ;
het bekijken onder welke
voorwaarden de Gemeenschap
mee kan betalen ~an het lo
zen van afvalstoffen:
het reqelmatig geven van
voorlichting over de resul
taten van het programma aan
de mensen in de EG (als de
ze voorlichting beperkt
blijft tot de officiële
bladen van de Gemeenschap,
zoals tot nu toe de bedoe
ling is, dan schieten we
daar zo goed als niets mee
op);

Uit zo'n beetje iedere zin in
dit programma kUn je twijfèls
putten over de bedoelingen er
van. Maar daarove~ in het
laats~e artikel meer.
In de tweede plaats betreft
het de belangrijkste punten
van een gezamenlijk beleid
met betrekking tot opwerking.
Even een opfrissertje: opwer
king is het uit gebruikte
brandstofstaven van een kern
reaktor terugwinnen van pluto
nium en uranium, twee stoffen
die weer als brandstof voor
een kerncentrale kunnen worden

gebruikt. De EG wil een onder
zoek naar de voor- en nadelen
van de verschillende manieren
van opwerken. Eén nadeel wordt
daarbij systematisch vergeten:
dat iedere vorm van opwerking
plutonium oplevert dat ge
bruikt kan worden voor atoom
bommen en kernraketten.
Het derde stuk is een verhaal
over de snelle kweekreaktor.
De EG wil dat het huidige on
derzoek naar snelle kweekreak
toren, en daarmee de bouw van
deze reaktoren in Duitsland en
Frankrijk, voortgezet wordt.
Dit ondanks alle problemen.
Een snelle kweekreaktor is een
kerncentrale die behalve elek
triciteit ook plutonium of u
ranium produceert dat weer ge
bruikt kan worden in andere
kerncentrales. Theoretisch
maakt zo'n snelle kweekreaktor
in 2S jaar de hoeveelheid
brandstof die hij zelf ge
bruikt, in de praktijk valt
dit vies tegen. Ook in dit
stuk wordt nauwelijks ingegaan
op de gevolgen van het ont
staan van plutonium voor de
verspreiding van kernwapens.
Dat, als dit beleid uitgevoerd
wordt, steeds meer landen zul
len gaan beschikken over kern
wapens, dlàr staat de Raad van
Ministers niet bij stil. Jam
mer voor de mensen die ze
straks op hun dak krijgen,
goed voor de kernenergieindus
trie.

NEDERLAND
Op 27 maart heeft Dhr. Van der
Stoel (PvdA) in de Tweede Ka
mer een aantal vragen gesteld
over het nukleaire drieluik
van de Europese Gemeenschap.
Zijn vragen en opmerkingen wa
ren niet mals. Hij vroeg zich
af of de regerinq het eens is
met dit besluit van de Raad
van Ministers van de EG en zo
ja, hoe dat dan te rijmen valt
met de opmerkinqen van de re
gering om pas nä de maatschap
pelijke diskussie besluiten te
nemen. Hij merkte op dat de
Denen duidelijk afstand hebben
genomen van dit Raadsbesluit
en dat er in de drie proqram
ma's nauwelijks iets staat o
ver de verspreiding van kern
wapens. Hij stelde het zelfs
zo dat verwi}zinqen naar deze
problemen "met een lantaarntje
gezocht moeten worden".
Staatssekretaris Van der ~ei

van Buitenlandse Zaken ant
woordde daarop door te vertel-

2
len dat de Nederlandse reqe
rinq een aparte verklarinq in
de notulen van deze Raadsver
gadering heeft laten opnemen.
Bij het debat over de moderni
sering van de NAVO-kernwapens
hebben we al kunnen zien dat
derqelijke verklaringen al
tijd tot veel onduidelijkheid
en politiek doordrukwerk lei
den. Zo ook hier. In de ver
klaring staat, aldus Van der
Mei, dat het uitqeven van de
verklaring niet wil zeqgen dat
de Nederlandse regering het
niet met het genomen besluit
eens is, maar dat Nederland in
het licht van de maatschappe
lijke diskussie misschien niet
alle onderdelen van het Raads
besluit uit kan voeren. Van
der Stoel noemde dit een on
duidelijke formulerinq, Jans
sen (PPR) had het over een
kruiperiqe houding. Ik zou de
ze twee opmerkinqen in de ver
klaring qewoonweq strijdiq
willen noemen. Maar ja, het
kasplantje dat het kabinet
Van Aqt is, schijnt het snelst
te groeien met onduidelijkheid
en tweeslachtiqheid als mest.
Een motie van Van der Stoel
die vroeq om meer duidelijk
heid, haalde het in de Kamer
niet. CDA en VVD stemden tegen.
Daar heb je het weer, voor de
zoveelste keer. Welke van de
ze twee strijdige onderdelen
van de reqerinqsverklaring
uiteindelijk uitgevoerd wordt,
moeten we maar afwachten.
Waarschijnlijk het eerste deel,
immers ik heb zo het vermoeden
dat deze kernenergieprogram
ma's moeten leiden tot de in
voerinq van kernenerqie. Met
zekerheid kan ik dat natuur
lijk niet zegge6: het zijn
slechts studieprogramma's.
Maar, om nog eens het boven
staande voorbeeld te noemen:
ook het NAVO-besluit tot mo
dernisering van de kernwapens
werd voorafgeqaan door het in
stellen van een studiegroep
door de NAVO. Denkt U nu wer
kelijk dat een NAVO-studie
groep ook maar êên moment
twijfelt aan de noodzaak van
modernisering? Kom nou : Hij
werd alleen ingesteld om de
modernisering er zo soepel mo
qelijk doorgedrukt te krijqen.
Daàr ben ik ook banq voor als
het gaat om studieproqramma's
rond kernenergie die door
voorstanders van kernenergie
(de reqerinq) opgesteld worden.
Want voor de huidige regerinq
is kernenergie een heilig 20e
eeuws schilderij.
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Buitenaanzicht van de hoge
flux reaktor in Petten. Op de

OENE ZWITTINK

KERNENERGIE
EN NOG WAT

voorgrond het pompengebouw
voor de primaire kringloop.

-------- ._-~ --" ----------------
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De Europese Gemeenschap zegt
alle mogelijkheden voor de
toekomStige energievoorziening
open te willen houden. Behalve
de kernsplitsing, onderzoekt
ze dus ook andere mogelijke e
nergiebronnen. Zoals kernfusie,
zonne-energie en aardwarmte.
Maar de deur die voor de kern
splitsing opengehouden wordt,
is die van een boerenschuur in
vergelijking met het deurtje
dat de Gemeenschap reserveert
voor de andere energiebronnen.

Als je alle energieonderzoeks
programma's en programma's van
de EG die daarmee te maken
hebben, op een rijtje zet,
krijg je een hele waslijst.
Zet je daarachter per onder
deel de bedragen die daaraan
in 1980 besteed gaan worden,
dan kan je heel duidelijk zien
wat de Gemeenschap belangrijk
vindt en wat niet. Hierbij een
overzicht dat zeer interessant
is om te bekijken, ook al zijn
het wat cijfers.

Achtereenvolgens staan daar de
onderverdelingen van:

Het totaalbedrag dat de EG
in 1980 aan energieonder
zoek en wat daarmee te ma
ken heeft uitgeeft;
Het bedrag dat in 1980 uit
gegeven wordt aan ander on
derzoek dan kernsplitsing
en kernfusie;
Het bedrag dat de EG in
1980 uitgeeft aan kern
splitsing;

De bedragen zijn uitqedrukt in
miljoenen guldens.
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Merkwaardig genoeg wordt juist
dat projekt dat het meest kon
kurrentievervalsend zal werken
- het demonstratieprojekt van
industriële energiebesparing 
met het meeste geld gesteund
van alle demonstratieprojek
ten.
Ook geeft de EG richtlijnen
uit op energiegebied. Er is
een richtlijn die het gebruik
van het hete koelwater van e
lektriciteitscentrales moet
bevorderen en er zijn er twee
op het gebied van de energie
besparing. Dat is leuk, maar
zet geen zoden aan de dijk:
de richtlijnen zijn voor de
regeringen van de lidstaten
niet bindend en als ze niet
gehaald worden, worden ze ge
woon bijgesteld. Dat laatste
is al eens gebeurt met een
richtlijn die aangeeft naar
hoeveel energiebesparing er
gestreefd moet worden. Zo
werkt dat.

Uit dit overzicht nu een aan
tal konklusies over wat de EG
belangrijk vindt en wat niet.
Ten eerste blijkt dat kern
splitsing veel belangrijker
wordt gevonden dan de andere
toekomstige energiebronnen,
zoals kernfusie, aardwarmte,
zonne-energie en energiebespa
ring.
Oe tweede konklusie is dat Van
die andere energiebronnen zon
ne-energie, kernfusie en ener
giebesparing de voorkeur heb
ben. Weliswaar wordt in een
aantal stukken van de EG er
kend dat ook aardwarmte en
vergassing goede vooruitzich
ten bieden, maar dat is kenne
lijk geen reden om het bedrag
voor de kernenergie te ver
kleinen ten gunste van deze
twee mogelijkheden van ener
gieopwekking.
Het derde resultaat van dit o
verzicht is dat duidelijk
blijkt dat van de problemen
rond kernenergie de veiligheid
van een kernreaktor het meest
serieus wordt genomen. Be
schermen van mens en milieu
tegen straling is kennelijk
minder belangrijk. Het opber
gen van het radioaktieve afval
en het afbreken van de zeer
radioaktieve oude kerncentra
les vindt men in de EG ook
geen probleem. Ach ja, gooi
het maar in de zoutkoepels en
je bent het kwijt. Goed onder
zoek is daar niet voor nodig.
Kortom: het is ~ernenergie wat
de EG-klok luidt. En nog wat.

VOORKEUR

210,5
8%

29\
12%
13%
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379,0
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8\
1\

766,8
49%
23%

23%

door het Europese Parlement en
daarna goedgekeurd door de
Raad van Ministers. Oe uitvoe
ring en resultaten van de pro
gramma's worden in de gaten
gehouden door de Europese Com
missie. Een hele toestand, die
nog ingewikkelder wordt als je
weet dat de Commissie voor ie
der onderzoek nog bijgestaan
wordt door een apart komitê,
dat adviezen geeft over nieu
we onderzoeken en dat de re
sultaten van het lopende pro
gramma moet beoordelen. Dit
lijkt allemaal erg grondig ge
organiseerd, maar feitelijk
zitten hier steeds instanties
van de EG elkaar te kontrole
ren. Als ik U dan ook nog ver
tel dat die raadgevende komi
t~s samengesteld worden uit
vertegenwoordigers van de Eu
ropese Commissie en kernener
giedeskundigen, dan zult U wel
mêt mij vermoeden dat al deze
mensen vinden dat kernenergie
door moet gaan en dat de re
sultaten van de onderzoeken
positief zijn voor de kerne
nergie.
Behalve allerlei onderzoeks
programma's, heeft de Gemeen
schap ook nog demonstratiepro
jekten voor industriële ener
giebesparing, vergassing van
steenkool, aardwarmte en zon
ne-energie. Oe steun aan deze
projekten wordt echter tot het
strikt noodzakelijke beperkt,
aldus de Raad van Ministers,

. omdat deze steun niet konkur
rentievervalsend mag werken.

TOTAALBEDRAG NIET-NUKLEAIR ONDERZOÉK
daarvan is voor de splitsing van waterstof
daarvan is voor zonne-energie
daarvan is voor aardwarmte
daarvan is voor vergassing van steenkool
daarvan is voor energiebes~aring

TOTAALBEDRAG KERNSPLITSINGSONDERZOEK
daarvan is voor reaktorveiligheid

• daarvan is voor stralingsbescherming
• daarvan is voor het opbergen van radioak-

tief afval •
• daarvan is voor het afbreken van kerncentrales:

AKTIVITEITEN
Oe Europese Gemeenschap doet
heel wat op energiegebied. In
totaal geeft de EG hieraàn in
1980 766,8 miljoen gulden uit,
verspreid over 15 onderzoeks
en demonstratieprogramma's.
Sommige onderzoeken worden
uitgevoerd door het Gemeen
schappelijk Centrum voor On
derzoek (GCO), het onderzoeks
instituut van de EG. Het GCO
doet onderzoek in Ispra (Ita
lië), een proefreaktor bij Pa
dua (Italië), het EUropees
Transuraneninstituut te Karls
ruhe (Duitsland), het Centraal
Bureau voor Metingen op het
gebied van de Kernenergie te
Geel (België), het Energieon
derzoekscentrum te Petten (Ne
derland) en in een proefreak
tor te Petten. Oe ruimte van
de proefreaktor in Petten die
de EG niet nodig heeft, wordt
tegen betaling verhuurt aan
partikulieren of andere onder
zoeksinstanties.
Andere onderzoeksprogramma's
worden door de EG uitbesteed
aan verschillende onderzoeks
instellingen in de landen die
lid zijn van de EG. Volgens
minister Van Aardenne, doet in
ons land alleen het Energieon
derzoekscentrum Nederland
(ECN) te Petten kernenergieon
derzoek voor de EG.
Onderzoeksprogramma's worden
opgesteld door de Europese
Commissie, van advies voorzien
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RADIOAKTlEF AFVAL
DE E.G. IS ER VOOR

~an 1975 t ot en met 1979 on
derzocht de Europese Gemeen
schap de moqeliJkheden voor
het bewerken en ops l aa n va n
radloaktlef afval. In de moti
vering van het tweede v l j f j a 
~enprogramma heet het dat het
onderzoek door moet gaan van
wege het veelbelovende karak
ter van de resultaten van het
eerste programma . Ergens an
ders 1n dIt tweede ro ramma
wordt qezeqd dat het moe
19 om de r esultaten heoordelen .
Hoe moeten we dat nou weer
riimen?

Het eerste wat je opvalt bij
het lezen va n dit tweede vljf
j a r e npr ogr amma ls de enorme
hoeveelheid uitspraken die er
op wijzen dat men e r allang
zeker va n 1s dat de kernener
gie doorgaat. Maar dat wisten
we al. En anders weet U dat na
het volgende artikel wel. Nu
eerst he t tweede vijf jarenpro
grarnma i nza ke het beheer en de
opslag va n r adioaktieve afval
stoffen . Ahum.
Het doel van dit programma is
de ve i l i ghe i d van mens en mi
lieu te garanderen bij de i n
voering van kernenergie. Dat
lijkt me eerlijk gezegd onmo
gelijk.

RESULTATEN
Het eerste programma onder
zocht , evenals dit tweede, de
mogelijkheden vo or behandeling
en opslag van radioaktief af
val. Men vindt een definitief
oordeel over de resultaten va n
dit eerste programma moeil ijk.
Nou, ik niet. Ook al ken ik
alleen maar de resultaten zo
als die vermeld staan in de
toelichting op het tweed e
v i j f j a r e npr ogr amma . Zoals:

In Duitsland zijn de eigen
schappen van het zout 8n
derzocht tot zo ln 300 C,
het zout kan veel warmer
worden;
In Engeland 15 het gr a ni e t
gespleten waar men het hete
afval in op wou slaan~

In Duitsland zijn de gevo l
ge n van een temperatuurver
schil i n een zoutoplossing
onderzocht, het zout lost
dus töch op ;
In België konkluderen de
onderzoekers dat er des te
minder radioaktief afval i n
de kleilagen bi j Mol ge
stopt kan worden , naarmate
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belangrijk, omdat de stroming
van het grondwater rond een
zoutkoepel voor het ECN bij
haar onderzoek voor de EG net
zo belangrijk is als de samen
stelling van het zout van de
koepel. Immers: aan de hoe
veelheid zout in het grondwa
ter kun je zien hoe snel de
koepel afslijt. En dat is na
tuurlijk enorm belangrijk.
Van Aardenne zegt dat de RGD
niets te maken heeft met het
onderaoek , Wie garandeert mij
dat die man niet staat te lie
gen dat het gedrukt staat? Ik
heb zo het idee dat voor hem
het doel kernenergie alle mid
delen heiligt: OOk liegen. Ik
zou wel eens een officiële
lijst van kontraktanten van de
Europese Commissie willen zien
en van de relaties tussen ECN
en RGD. Voor mij is die infor
matie niet te krijgen, mis
schien voor onze parlementa
riërs? Of zou nou net dat as
pekt van de EG wêl tegenval
len?

KERNUJN
Winschoter Courant, 21 maart 1980,
Het groninger statenlid J.Bos
(PSP) heeft Gedeputeerde Sta
ten gevraagd om het Electrici
teitsbedrijf Groningen en
Drenthe (EGD) het lidmaat
schap van de N.V. Gemeenschap
pelijke Kernenergiecentrale
Nederland op te zeggen. Deze
N.V. exploiteert de kerncen
trale te Dodewaard.

KONTRAKTANTEN
Dit tweede vijfjarenprogramma
zal uitgevoerd worden door be
drijven en onderzoeksinstel
lingen in landen van de Ge
meenschap. Volgens Van Aarden
ne is dit in ons land alleen
het EeN. Volgens Dhr.Baas, lid
van het raadgevend komitê voor
het programma rond het radio
aktief afval van de EG en amb
tenaar van het ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygi
êne, zijn dit zowel het ECN
als de Rijksgeologische Dienst
(RGD). Dat zij hij in een te
lefoongesprek met mij op 22
oktober vorig jaar. Wie moet
ik nu geloven?
Als de RGD werkelijk betrokken
is bij het onderzoek naar het
radioaktief afval van de Euro
pese Gemeenschap, of in een
ander verband nauwe kontakten
onderhoudt met het ECN, dan
betekent dat, dat de gegevens
die het Instituut voor ~oege

past Natuurkundig Onderzoek (
TNO) krijgt bij haar drinkwa
terboringen (zoals eind vorig
jaar in de gemeente Anloo) ge
bruikt·kunnen worden bij het
onderzoek naar de dumping van
het radioaktief afval in het
zout. Want TNO is verplicht
alle boorgegevens die zij
krijgt naar de RGD te sturen.
Die ze dan vervolgens aan het
ECN zal vertellen, want vol
gens het tweede vijfjarenpro
gramma moet dubbel werk worden
voorkomen. Of Van Aardenne nu
verklaart of niet dat deze ge
gevens niet gebruikt zullen
worden, hij heeft ingestemd
met de inhoud van het tweede
vijfjarenprogramma en dus zal
ook hij dubbel werk vermijden.
Ook de NAM heeft kontakten met
de geologische dienst, zodat
het best mogelijk is dat ook
de gegevens van olie- en gas
boringen - via de RGD - bij
het ECN terecht komen.
Hoe dan ook. Als er kontakten
zijn tussen RGD en ECN, en dat
is waarschijnlijk, dan bete
kent dat dat het Noorden niet
alleen proefboringen in het
zout af moet wijzen, maar ook
drinkwater-, gas- en oliebo
ringen in de omgeving van
zoutkoepels. Deze boringen
zullen nooit zo dringend zijn
dat ze niet een paar jaar kun
nen wachten tot er een princi
pebeSluit over kernenergie is
genomen. Boringen in de buurt
van zoutkoepels zijn daarom zo

De E.G gaat dO<j)r, ondanks de
slechte resultaten. Liefst in
een zo breed mogelijk interna
tionaal kader, zoals dat heet
in ambtenarentaal. Ofwel: als
we in Groningen en Drenthe
geen proefboringen kunnen doen,
doen we het wel in Duitsland.
Kees Wiese vertelde ons laatst
in het Nieuwsblad van het
Noorden dat het ECN een proef
boring in een oude Duitse
zoutmijn heeft gedaan. Dit in
verband met het. onderzoek van
het ECN voor de Europese Com
missie.
Maar goed, het tweede vijf ja
renprogramma is gestart. De
belangrijkste verschillen met
het eerste programma zijn dat:

Er meer aandacht komt voor
het verkleinen van het vo
lume van het laag- en mid
delaktief afval, dit om re~

kening te houden met een
stijgende produktie van de
ze stoffen;
Het onderzoek naar het be
handelen van het afval meer
aandacht krijgt ten op
zichte van het probleem van
het opbergen van het afval,
omdat er sterk verzet is
tegen het opbergen van het
afval in aardlagen;
Het bedrag dat aan de op
slag van afval in klei,
graniet en zout wordt be
steed is verdubbeld;
Er nu ook veldonderzoek (d.
w.z. proefboringen en
proefmijnen) verricht moet
worden.

TOCH VERDER

de temperatuur stijgt;
In ons land zou een studie
aangetoond hebben dat het
afval in het zout kan. Dat
deze studie gebaseerd is op
de vroegere bewegingen van
het zout, dat deze vroegere
bewegingen niets zeggen o
ver de toekomstige en dat
zoutkoepels altijd bewegen
anders waren ze nooit zout
koepel geworden - d4t ver
geet men voor het gemak
maar;
In Frankrijk bleek dat ra
dioaktieve deeltjes zelfs
door rotsen heen kunnen
dringen via de zeer .kleine
gaatjes die daar inzitten.

Moet je nog peultjes? Zijn dat
de 'veelbelovende resultaten
van het eerste programma', zo
als de Europese Commissie zegt?
Dat belooft wat voor de toe
komst:
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OENE ZWITTINK

DE E.G. ENERGIEK?
JA: KERNENER-ZIEKI

WIJ ZORGEN VOOR U
EN UW KINDEREN

_____. I

~e~~~~~~nen van het ver- I
drag van Rome werd indertijd IIde EG opgericht. Volgens arti
kel 2 van dit verdrag is één I
van de taken van de EG: "Het
bevorderen van een gestadige I
en evenwichtige expansie en i
een toenemende verbetering van i
de levensstandaard." De EG !
gaat uit van ekonomische groei,!
terwijl hier ook het principe I
van de groei ter diskussie I

wordt gesteld.

De Europese Gemeenschap is weg
van kernenergie. Dat is de
konklusie die we kunnen trek
ken uIt de opr1chtingsverdra
gen van de EG en Euratom, uit
uItspraken van de Raad van Mi
nIsters, het Europese Parle
ment en de Europese Commissie, I
uIt het nukleaire drieluik en .
de onderzoeksprogramma's van
de Gemeenschap. De nederlandse
regerIng heeft zich nog nooIt
van het kernenergiebeleid van
de EG gedIstantieerd. Die Is
het er dus wel mee eens. Of
wIJ het er mee eens zijn, doet
er nIet toe. Van Aardenne zei
het vorIg jaar al voor de ra
dIo: de maatschap~elijkedis
kussie dIent slee ts om ons
kernenergIe te laten aanvaar
den. oek uIt de kernener2ie
arogrammais van de EG blijkt
at.

UITSPRAKEN
De Raad van Ministers in haar
besluit tot vaststelling van i
een onderzoeksprogramma voor I
uraniumopsporing en -winning:
"Het meerjarenprogramma draagt I
bij tot de ontwikkeling van de I

Ikernindustrie." Het Europese
Parlement in haar resolutie 0- I
ver het drieluik: "De EG is I
aangewezen op kernsplijting oml
de overgang van traditionele
naar toekomstige energiebron
nen te waarborgen." En: "Het I
vreedzaam gebruik van kernen
energie is tot nu toe in hoge I
mate veilig." De Europese com-I
missie zegt in de inleiding .
bij haar voorstel voor een ge
meenschappelijk aktieprogramma
voor het radioaktieve afval:
"De ontwikkeling van de kerne
nergie moet de Gemeenschap in
staat stellen een groeiend
aandeel van haar behoeften aan
elektrische energie te dekken

WIJ ZORGEN VOOR
KERNWAPENS EN
KERNCENTRALES

affiche is te bestellen door
12,50 over te maken op gironr
355925 van Aktie Strohalm, u
trecht, o.v.v. "Goede Herders~

16



PADDESTOELEN

De konklusie uit dit alles is
duidelijk: de EG wil kostte
wat het kost kernenergie. O
verschat daarom onderzoeksre
sultaten. Onderschat daarom
problemen.

ATOOM
ALARM

KERNUJN

10nze (nou ja) regering heeft
nooit laten blijken het niet
eens te zijn met het kernener
gieprogramma Van de EG. In de
nota over de 'brede' maat
schappelijke diskussie (BMD)
staat dat we moeten diskussië
rén tegen de achtergrond van
de internationale ontwikkelin
gen. We mOeten er rekening mee
houden dat de EG al veel kern
energie heeft en nog meer wil
en dat wij daarin niet een
buitenbeentje mogen zijn. We
mogen praten over kernenergie,
als we het maar wel goedkeu
ren. Nee bedankt: Op die ma
nier wordt Europa, op die ma
nier wordt ans land ziek:
kernener-ziek:

Winschoter Courant, 28 maazat 1980,
Op 27 maart heeft de Tweede
Kamer besloten dat er geen
proefboringen meer in zoutkoe
pels mogen plaatsvinden tot de
maatschappelijke discussie o
ver de toepassing van kerne
nergie is afgelopen.

Oene Zwittink

Atoomalarm no. 3 ligt nu voor
U. Die is met veel moeite door
de huidige vier aktieve redak
tieleden in elkaar gezet. Met
veel moeite, omdat deze mensen
daardoor eigenlijk veel te
zwaar worden belast. Dat kun-

Inen ze voor nummer vier niet

I
' wee r hebben. Vandaar dat het
dringend noodzakelijk is dat
er zo snel mogelijk, maar in
ieder geval v66r 1 augustus
aanstaande, minstens drie
nieuwe redaktieleden bijkomen.
Wilt U daar één van zijn? Laat U
ons dat dan weten. De adres
sen staan voorin.

BMDENEG

Uit het antwoord op vragen van
uit het Europese Parlement o
ver het aantal aanwezige en
geplande kerncentrales, zegt
de Europese Commissie dat men
in de EG in 1976 bijna 50%
meer elektriciteit op kon wek
ken met kernenergie dan in
1974. In 1977 schatte de Euro
pese Commissie de hoeveelheid
in 1982 met behulp van kern
centrales op te wekken elek
triciteit, op 2,5 maal de hoe
veelheid in 1976. Tweehonderd-
vijftig procent dus. De hoe
veelheid elektriciteit van ge
wone elektriciteitscentrales
zal volgens de Commissie in
die periode 'slechts' zo'n 20%
stijgen. Zeer waarschijnlijk
zal het werkelijke aantal
kerncentrales begin 1983 aan
zienlijk lager liggen - dank
zij ons verzet - en zal het
aantal gewone centrales meer
groeien dan de Commissie denkt
- of we moeten zo verstandig
zijn om onze ekonomische groei
op te geven -, maar deze cij
fers geven duidelijk aan wat
er gebeurt als de EG haar zin
krijgt: de kerncentrales zul
len als radioaktieve padde
stoelen (niet eetbaar) de
grond uitschieten.

Daarbij laat men ook meewegen
dat de oplossingen niet al te
duur moeten zijn. Dan weet ik
wel zeker dat die 'beste op
lossingen' niet echt goêd zul
len zijn.
Ook het tweede vijfjarenpro
gramma voor onderzoek naar het
afval ademt die sfeer. Ondanks
het feit dat de resultaten tot
nu toe slecht zijn, studeren
ze al op de internationale
wetten die nodig zijn om h~t

afval op te slaan. Dan moet je
er toch wel hêêl zeker van
zijn dat er kernenergie komt.
Maar ja, het wetenschappelijk
komitê zegt in haar advies o
ver het vijfjarenprogramma: ti

( ••• ), hoewel men reeds over
betrouwbare technieken be
schikt voor de behandeling en
opslag van radioaktieve afval
stoffen, ( ••• )." Nou begrijp
ik die zekerheid.

DRIELUIK

en tegelijkertijd haar voor
ziening veilig te stellen ( ••
•• )." Uitspraken, dacht ik,
die voor zichzelf spreken.

ONDERZOEK

Ook de stukken die samen het
nukleaire drieluik vormen, ma
ken de vooringenomenheid van
de EG op het gebied van de
kernenergie duidelijk. Er
wordt gesproken over ti •• de
harmonieuze ontwikkeling van
kernenergie in de Gemeenschap"
Er wordt niet gepraat over de
gevolgen van opwerking en
snelle kweekreaktoren voor de
verspreiding van kernwapens.

Afgezien van allerlei 'kerne
nergieke' uitspraken in onder
zoeksprogramma's en van het
onderschatten van onderzoeks
resultaten ten gunste van
kernenergie, geeft de verde
ling van de onderzoeksgelden
duidelijk aan dat voor de EG
kernenergie verreweg het voor
naamste is. Mogelijkheden voor
onze energievoorziening als
aardwarmte, vergassing en zon
ne-energie worden slecht on
derzocht. Bovendien blijkt uit
deze verdeling dat men alleen
geinteresseerd is in kernreak
toren, niet in de gevolgen er
van: het moeten beschermen van
mens en milieu tegen straling,
het op moeten bergen van radi
oaktief afval en het af moeten
breken van radioaktieve kern
centrales. De kontrole op on
derzoeksmethodes en interpre
tatie van resultaten stelt
niets voor, omdat het ene EG
orgaan het andere kontroleert.
Kontrole van buiten het EG-ap
paraat is erg moeilijk en nau
welijks aanwezig. De EG kon
trole gebeurt door veel handen,
maar die liggen wel allemaal
op êên buik.
De Europese Commissie laat
zich bijstaan door komitês.
Komitês, die bestaan uit men
sen van de Commissie, deskun
digen op kernenergiegebied en
vertegenwoordigers van de in
stellingen die de onderzoeken
uitvoeren. Allemaal personen
die direkt belang hebben bij
het doorgaan van kernenergie,
en dat wel liefst zo snel mo
gelijk.
Mijn konklusie is dat al deze
onderzoeken slechts dienen om
kernenergie er door te drukken
en om de beste oplossingen
voor de problemen te vinden.
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KERNENERGIE NEE

Jan Bijlsma.

Gedurende een week werd in IJ
muiden en Petten aktie gevoerd.
Werknemers van Hoogovens (40
in getal) weigerden het afval
in te schepen. Twee dagen voor
de geplande dumping werd een
grote demonstratie in IJmuiden
gehouden. Greenpeace voerde
aktie.
Wij zijn verontrust omdat de
vrees tèrecht is dat de zee
door dumping nog meer veront
reinigd wordt, omdat vroeger
of later radioaktief mater~

aal en straling zullen vrij
komen. Van de effekten van
straling op zee-organismen
is onvoldoende bekend.Dit
zelfde geldt voor d~e orga
nismen die deel uitmakèn van
de voeàselketen waarin o.a.
de mens aan het eind staat.
Verder is er voor de risiko
analyses van de dumpingen te
weinig kennis. Als later
blijkt dat de effekten on
derschat zijn, zijn de ge
maakte fouten niet meer te
herstellen. Bij een onder
zoek in de VS naar voormali
ge stortplaatsen bleek het
zeewater al sporen plutonium
te bevatten en waren vaten
lek geraakt.
Ook dit jaar staat weer een
dumping van radio-aktief af
val op het programma. Van
daar dat dit jaar opnieuw
aktie wordt gevoerd om de
dumpingen vanwege dè onaan
vaardbare risiko's niet te
laten doorgaan. De demon
stratie in IJmuiden van 24
mei jl. is daarvoor uitge
roepen tot landelijke demon
stratie.

BIJLSMAJAN

DUMPINGEN
Tegen de dumping in juni 1979
verenigden zich vele groepen.

KERNAFVAL
Door de EeN wordt gemiddeld
per jaar 3000 vaten van elk
200 liter en ~50 containers
van elk 1000 liter gedumpt.
Over de hèrkomst van het af
val wordt geheimzinnig gedaan,
terwijl de minister ons wil
laten geloven dat het afval
voor het grootste deel zie
kenhuisafval is. Echter van
het afval dat in 1978 gedumpt
is, was 14% afkomstig van
ziekenhuizen en tenminste 36%
van de kerncentrales in Bori=
sele en Dodewaard. De herkomst
van het overige afval is on
duidelijk.
Bovenstaand afval van kern
centrales is lang niet al het
afval dat zal ontstaan wanneer
in Nederland zelfs alleen maar
de twee al draaiende kerncen
trales in bedrijf zullen blij
ven. Het hoogaktief afval dat
tijdens het bedrijf van de
kerncentrale ontstaat en het
afval na de opwerking is nog
steeds bestemd voor de zout
koepels. De strijd van de be-
vo Lking in het Nooroden tegen dum
ping van atoomafvaL in zoutkoe
peLs en de strijd tegen dumping
van atoomafvaL in zee gaan hand in

~l meerdere jaren wordt o.a.
door Nederland radio-aktief
afvàl gedumpt in de Atlanti
sche oceaan. Dit afval Is af
komstig van ziekenhuIzen, la
boratoriaen de laatste jaren
In steëds meerdere mate van
kerncentrales. Het ophalen,
verwerken en dumpen van dit
afval gebeurt sinds 1970 door
het Ener~ieonderzoekCentrum
Nederland (EeN). Deze manier
van 0rlossen.van een deel van
het a valprobleem komt de
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BESPAREN?

KOOPSLUCAS

ten 6 miljard e n l everen jaar
l i j ks aan e ne rgie 0, 6 mi ljoen
ton o l i e - equ i va l e nt. Zes mil 
jard be s t e ed aan isolatie va n
woningen en gebouwen levert
bijna 9 maa l zoveel energie op
nl . 5,3 miljoen ton olie-equi
valent .
Toch za l men steeds kernener 
gie bli jven verdedigen met het
argument dat a l le kleine beet
j es helpen de energieschaa rs t e
te verlichten . Doch ook dit
argument gaat niet op om de
s impe l e reden dat men niet de
beschikking heeft ove r onein
dige hoeveelheden geld . Vanwe 
ge de beperkte kapi taalmarkt
za l het opvoeren va n kernener-

De dr e igende

-'

-;

maar geschikt voor het opwe k
ken van e l ectr i c i t e i t.
Door het zee r krachtig aanpak
ken van energ iebesparing kan
dit percentage v er overtroffen
worden . Volgens de vroegere
L.S .E.O. (Landelijke Stuur
gr oep Energie Onderzoek , nu
vervangen door de R.E .O . , de
Raad voor het Energie Onde r 
zoe k) kan i n het jaa r 2000 een
besparing mogel ijk zijn va n 30
\ . Ande r en (bi j v. Potroa) gaan
in hun berekeningen zelfs uit
va n 40\ .
Hier komt bij dat kernenergie
relatief veel mee r geld verg t
dan ener giebesparing . Drie
ke r ncentrales van 1000 HW ko s -

ATOOMENERGIE
KRIJGEN WE
TOCH?!

Het ve r br uik va n electriciteit
bedraagt s lecht s 20 \ va n het
totale energieverbruik . Al zou
alle electriciteit door kerne 
ne r g ie worden opgewekt , dan
zou de bi jdrage van kernener
gie aa n de t otale energ i e voor
ziening nog slechts 20\ z i jn.
Kernenerg i e i s n.l . alleen

KERNENERGIE
OVERBODIG MAKEN

In o nde r s taand a r t i ke l zou ik

de as eeten va n de ener lebë
s ar n . Immers: e ez ou

e n met atoomener le ete ent
e ez me ten ou en met e

nerq e esparinq . o~ erte ter -
mljri is een besparing op het

ebruIk van AS 0 le en kolen
e e an r kate ron van a 

ternatieve e ner e . Haar t
za a n we een ft r en e

s ar n moeten z 1 n es-
n & met 8Eaa e wa~ en
niet o p vrIibUjvendes1s .
Alleen een beleid dat Bs t a a t
uIt het tegengaan va n verspil
11n o f wel verr e aande ener-

e es a r n en a t ~ e 
ert strem n sener~e ron

ne n zonne-energie r ac t 9
bevor dert , ka n soelaas 6Iëden
voo r de toekomst .

Omdat de energi e bes pa r i ng va n
zulk een wezenli j k belang ls,
kunnen oo k de verschillende A
t ooma l armgroe pe n l n Noord-Ne
derland e r nie t onderui t om
zich ermee bez i g t e houden.
Kernene r gie e n alles wat daar
mee samenhangt afwij ze n, is
betrekk el ij k eenvoudig . Moei
lijker wordt het om aan te
ge ven hoe men een beleid van
de grond krijgt waarbij atoom
ene r gie a ls ove r bod i g wordt
ervaren . In zo'n beleid zullen
groots c he eps e besparingen ech
ter ee n bel a ng r i jke r ol moet e n
vervullen .
Een belangrij ke mogeli j kheid
to t besparing ligt hoogstwaar
s chijnli jk bi j de burgers . Zi j
hebben echter een voorbeeld
nodig . Juist ee n gemeentelijke
ov e r heid ka n, omda t zij dicht
bi j de burge rs staa t , deze
voorbeeldgevende en stimule
rende functie bi j uitstek ve r 
vu l l e n. De Atoomalarmgroepen
zullen zich m.i . da n ook uit
gebreid bezig moeten houden
met de mogelijkheden d ie een
gemeentelijke overheid heeft
om te kome n t ot ener giebespa
ring . Alles zou gedaan moe t e n
worden om in ieder geval zo
vee l mogelijk gemee nt e l i j ke e
ne rgiebesparingsplannen van de
grond t e krijgen .
Allereerst zou ik de argumen
ten die ik va n doorslaggevend
belang acht om te komen t ot
zeer ingr i j pende besparingen
op een r i j willen zetten .
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MANIEREN

Oe relatie met toekomstige ge
neraties is bij het gebruik
van kernenergie duidelijker
dan bij elke andere vorm van
technologie. Denk maar aan het
duizenden jaren radioactief
blijven van het uit kerncen
trales afkomstige afval.
Wat. de foss.iele brandstoffen
betreft, hebben we niet het
recht om te gaan potverteren.
Ook onze kinderen hebben be
hoefte aan grondstoffen. Elke
besparing die op wereldschaal
bereikt wordt, zal ter be
schikking komen van toekomsti
ge generaties. En iedere be
sparing brengt de uiteindelij
ke en voor altijd toereikende
energiebronnen een stapje
dichterbij.

KOMENDE GENERATIES

Energy Repo~ter,June 1977

DERDE WERELD
Juist de Derde Wereld dreigt
het slachtoffer te worden van
de huidige energieschaarste.
Terwijl het energieverbruik in
deze landen stukken lager ligt
dan in het Westen.
31% van de wereldbevolking, de
rijke landen, gebruikt 87% van
de fossiele brandstoffen, dus
voor 69% van de mensen op de
wereld blijft slechts 13% over.
Wij gebruiken voor luxedoel-

dat volgens een nota van de
A.E.R. (Algemene Energie Raad)
60.000 manjaren werk. Het e
nergiebesparingsprogramma dat
indertijd door de L.S.E.O. is
voorgesteld, kan 50.000 mensen
gedurende 25 jaar aan werk
helpen. Vanuit het oogpunt van
werkgelegenheid moeten we dus
pleiten voor energiebesparings
progrlQllllla's.

In de industrie zien we de einden e4g veel b4andstoffen
laatste tijd een ste4.ke stij- die men in de Derde Wereld no-
ging van het energieverbruik dig heeft om te kunnen blijven
bij een daling van de werkge- leven. De mensen in ontwikke-
legenheid. Energieverslindende lingslanden hebben echter e
productieprocessen, steeds venveel rechten op het gebruik
meer machines tegenover steeds van brandstoffen als de mensen
minder mensen. Ditzelfde geldt in de ontwikkelde wereld. De
ook voor bijv. de landbouw. kans om te nemen waar ze recht
Drie kerncentrales kosten zes op hebben, dreigt hen nu ech-
miljard gulden. Volgens de E- ter door ons grootschalige
nergienota uit 1974 kan de verbruik ontnomen te worden.
bouw van drie kerncentrales Besparingen in het Westen zal
56.520 manjaren werk geven in mogelijk deze bespaa4de'ener-
Nederland. Als we zes miljard gie aan de Derde Wereld landen
uitgeven voor isolatie, levert ten goede doen komen.
I ' ----------,-, --- ------"

Solar Collector Equipment Production Climbs,.
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De milieuproblematiek wordt
steeds omvangrijker en wordt
voor een belangrijk deel ver
oorzaakt door onze wijze van
energieopwekking. De toenemen
de vervuiling van het water en
de luchtvervuiling door ver
brandingsgassen zullen sterk
af kunnen nemen door efficiën
tie en besparing.

WERKGELEGENHEID
Eén van de argumenten voor
kernenergie is dat we kerne
nergie nodig hebben voor de
Werkgelegenheid. Dit argument
kan men niet staande houden.

MILIEUVERVUILING

BUITENLAND
Besparing op het energiege
bruik zal de energierekening
minder zwaar op de nationale
huishouding laten drukken. Bo
vendien zal daarmee de afhan
kelijkheid op energiegebied
van het buitenland minder
groot worden. (Ook kernenergie
houdt ons, in tegenstelling
tot wat velen vaak beweren,
afhankelijk van het buitenland
nl. van de uraniumleverende
landen. )

Er zullen in de nabije toe
komst ongetwijfeld nog vele o
lie- en gasvelden worden aan
geboord en ook steenkool is
nog in zeer ruime mate aanwe
zig. Er is de laatste tijd
echter te weinig geld gelnves
teerd in olie- en gaswinning
waardoor deze verwaarloosd
zijn. Men heeft de laatste
tijd slechts op êén paard ge
wed: de kernenergie. De kerne
nergieontwikkeling vergde
praktisch alle beschikbare ka
pitaal en kennis. Bovendien
leek kernenergie als energie
bron zo veelbelovend dat al
leen de meest rendabele olie
en gasvelden werden aangeboord
Nu keert het tij. Men gaat
weer op zoek naar olie en gas.
Toch zullen we zuiniger met
onze voorraden om moeten
springen en ons groeiend ener
gieverbruik om moeten buigen
in een dalend verbruik. Alleen
dan kunnen de fossiele brand
stofxen ervoor zorgen dat we
in staat zijn de periode te o
verbruggen die ons nog scheidt
van een definitieve oplossing
van het energievraagstuk.

gie fataal zijn V004 een ade
quate aanpak van de besparing
en de ontwikkeling van alter
natieve energiebronnen. Hier
voor is dan niet voldoende
geld meer beschikbaar.

FOSSIELE BRANDSTOF
FEN VERMINDEREN
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De energiebesparing kan op
verschillende manieren worden
aangepakt. Ik wil hier twee
manieren van besparenonder
scheiden, waarbij ik op de ve
le voorbeelden die ervan te
noemen zijn niet verder inga.

1. Energie kan bespaard
worden door zuiniger ge
bruik te maken van de be
schikbare energiebronnen.
Dit betekent dat we een
aantal activiteiten die
veel energie kosten voor
taan zullen moeten laten.
Het zal duidelijk zijn dat
deze wijze van energiebe
sparen een offer van de
mensen vraagt.
2. Energie kan ook bespaard
worden door verstandi~
gebruik te maken vane be
schikbare bronnen. Dit be
tekent dat we dezelfde ac
tiviteiten kunnen blijven
ontwikkelen, maar dat we zo
efficiënt mogelijk met e
nergie om moeten gaan.

OVERHEID
Hiervoor schreef ik reeds dat
de overheid (landelijk, pro
vinciaal, maar vooral ook ge
meentelijk) bij de energiebe
sparing een erg belangrijke
rol kan/moet vervullen. Van de
bevolking zal weinig bereid
heid tot besparen mogen ver
wacht als ze onophoudelijk ge
confronteerd wordt met bran
dende openbare verlichting
waar dat niet nodig is, met in
zeeën van licht badende over
heidsgebouwen op de meest on
mogelijke tijdstippen, enz. De
psychologische betekenis van
overheidsinitiatieven naar de
burgers toe is van enorme be
tekenis. Ik wil een aantal mo
gelijkheden geven welke de o
verheid heeft om een energie-

paringsbeleid te voeren:
Rormstellingen voor wonin
gen met toebehoren (ver
plichte isolatie, rendement
van de CV-ketel, zonneboi~

ler, enz.,enz.)De bouwkun
dige opzet van woningen en
woonwijken dient gericht te
zijn op de volgende drie
punten:
1. Het zoveel mogelijk te
gengaan van warmteverliezen
2. Het zoveel mogelijk (
passief en actief) benutten
van de zonne-energie.
3. Het optimaal benutten
van de gebruikte brandstof.
Energiebesparing heeft te
maken met de opzet van een
hele wijk of buurt, met de
materiaalkeuze voor de wo
ningbouw, met de hoogte van
woningen, met richting en
dakhelling van woningen,
met raamoppervlak, enz.;
Normen voor auto's, elec
trische apparaten, verpak-

NULGROB
. Duidelijk zal zijn dat bespa
ring van het grootste belang
is. Ik geloof echter dat de e
nergiebesparing pas echt fun
damenteel wordt aangepakt als
deze besparing wordt bezien
vanuit maatschappelijke doel
stellingen. Met andere woorden:
er moet een relatie zijn tus
sen onze daden van besparing
en onze visie op het totale
maatschappelijke gebeuren.E
nergiebesparing betekent op
dit moment veelal niet meer
dan een spouwmuurvullinkje
hier en een glaswoldekentje
daar. Hiermee worden slechts
symptomen bestreden en de oor
zaken ongemoeid gelaten. Het
zelfde geldt bijv. voor een e
nergiezuinige motor in een au
to. Iedere zichzelf respecte
rende autoproducent is er vol
ijver mee bezig, terwijl ook
hij de oorzaak van het pro
bleem niet wegneemt, nl. een
energievretend vervoerssysteem.
Energiebesparing dreigt com
mercie te worden. Waakzaamheid
is geboden.
Onze energieproblemen zijn
veroorzaakt door een zieke
maatschappij. Het wezen van
ons maatschappelijk systeem is
gebaseerd op verspilling, op
het sprookje van de eeuwig du
rende groei-economie. Dit als
uitgangspunt zorgt ervoor dat
we leven in een maatschappij

waarin goederen zo snel moge
lijk vervangen moeten worden
door andere goederen, waarin
wegwerpartikelen een enorme
vlucht nemen, waarin een zo
hoog mogelijke consumptie (van
veelal onzinnige producten)
het hoogst bereikbare doel
schijnt te moeten zijn voor
iedere burger.
Denkend aan energiebesparing
vind ik dat gelijktijdig ge
werkt moet worden aan een sa
menleving waarin deze dwangma
tige qroei niet langer cen
traal staat. Dit vanuit de ze
kerheid dat voortgezette groei
van industriile productie meer
problemen veroorzaakt dan op
lost. Groei geeft moeilijkhe
den bij de energievoorziening
die niet kunnen worden opge
lost zonder onvoorstelbaar
grote risico's te nemen. Groei
betekent verdere aantasting
van de natuur en uitputting
van grondstoffen. Groei zorgt
voor ziekte en overspannen
heid. Groei gaat zeker ten
koste van de Derde Wereld en
leidt tot machtsconcentraties
die we niet meer kunnen be
heersen.
Wie geen kernafval wil in de
eigen gemeente moet de relatie
leggen met kerncentrales en
wordt daardoor gedwongen na te
denken over (nationale) econo
mische uitgangspunten. In het
energievraagstuk is de behoef
te aan energie het centrale
vraagstuk.
Minister Van Aardenne wil in
de te voeren brede maatschap
pelijke discussie het .ociaa1
economische beleid niet ter
discussie stellen. In deel I
van de nota Energiebeleid
wordt dit uitgewerkt; d.w.z.
er wordt uitgegaan van energie
scenario's gebaseerd op een
groeipercentage van 2 en 3'.
Dit vertrekpunt van de Minis
ter maakt naar mijn mening de
discussie tot een farce. De e
conomische groei is afhanke
lijk van de beschikbare ener
gie en niet andersom. tdeein
die leven rond het gebruik van
duurzame energie zijn veelal
gebaseerd op een op zijn minst
minimaliseren van de groei.
Ten behoeve van een leefbare
wereld nu en in de toekomst
zal de huidige groei-economie
een distributie-economle moe
ten worden. Het energiepro
bleem is ook geen vraagstuk
van voorraadtekort maar van
voorraadverdeling.

Dit betekent dat de materlële
welvaart niet verder zal groe
ien waarbij het eerlijk delen
(ook en vooral op wereldschaal)
de hoofdrol speelt. Voor de
individuele mens zal dlt bete
kenen dat hij niet langer aan
zljn eigen consumptie denkt,



maar oo k aan het welzijn van
de generat ies die na hem komen .
Bi j de produc t i e van artikelen
za l de z in ervan voor op moeten
s taan . Ze zul l en energievrien
deli j k moeten zi jn . Er zullen
weer producten gemaa kt moeten
word en die l anger meegaan. Het
kost veel energie om gebruiks
goederen te maken . (Het mak en
va n auto ' s en be nz i ne ko s t e
venveel en e rgie als auto' s ge
durende ~un be s taan aan brand
stof ops l urpen .) Al s deze goe
deren minder sne l aan vervan
ging toe zijn . geef t da t een
belangrij ke ene rg iebesparing .
De kwalite i tsno rme n m.b.t .
leve nsdu ur en r e ndement zul l en
dus hoger moeten worden .
Het verminderen va n de produc
t ie va n wpgwerpart ikel en en
plast i c zou een bela ngr i jke
bi j dr age kunnen l everen aan de

energiebesparing . Het weggoo
ien van producten na gebruik
leidt tot een steeds grotere
hoop afval en uitputting van
schaarse grondstoffen . Her ge
bruik e n kringloopprocessen
gaan dit tegen en zijn in veel
gevallen sterk energiebespa
rend . De (gemeentell1ke) af
va lve r wer ki ng dient aaarom te
worden afgestemd op opt imaa l
hergebruik van materialen .
Daartoe i. het van belang dat
huisvuil gescheiden wordt op
gehaald en /of'dat op centrale
plaatsen in wijken en dorpen
afvalglas (en mogelijk oud pa
pier) kan worden gedropt .
Dit alles betekent een andere
kijk op alles wat er om ons
heen gebeur t. Het betekent
kiezen voor and er e maatschap
pelijke uitgangspunten dan de
hu idige .

.,.:...;. :
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AANPAKKEN
Ik hoop dat alle betrokkenen
(en dat is iedereen) de ener
giebesparing drastisch maar
vooral fundamenteel gaan aan
pakken . Isolatie va n woningen
en g ebouwen is niet voldoende.
Door (als over he i d ) alleen
hiermee be zig te zijn, wordt
de indruk gewekt dat aldu8 de
huidige energieproblemen ade
quaat ben aderd worden. Uitein·
delijk kan alleen het bevor de
ren van een algehele mentali
teitsverandering werkelijk
waardevol zijn .
Ook op gemeenteli jk en plaat
seli j k niveau kan hieraan ge
werkt worden . Voor de Atooma
larmgroepen ligt hier een be
l angrij ke - en naar mi jn me
nlng een soms enigszins ver
geten - t aa k . ~ca s Koops

...-, .

Windkracht : een moge l i jkheid om het verbrui k va n olie en gas t e verklei nen .
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WEST-DUITSE
KERN
CENTRALES
ONDER
GRONDS

ATOOM
ALARM

•

Het West-Duitse ministerie van
Binnenlandse Zaken, dat belast
is met reaktorveiligheid,

voldoen aan het verzoek van
de minister. Een prototype
kerncentrale ondergronds zal
waarschijnlijk gesubsidieerd
worden met een paar honderd
miljoen gulden en op die ma
nier zou Brown Boveri & Co.
een technologische voorspr~ng

krijgen op Kraftwerk Union in
het enige type kerncentrale
dat in de toekomst dan mis
schien nog gebouwd. mag worden.
Het ministerie geeft de voor
keur aan een kerncentrale
waarvan de reaktor zelf, de
kontrolesystemen gelegen ZUl
len zijn op 65 meter diepte
en bedekt worden door 10 me
ter dikke aardlagen, terwijl
de turbines en de koeltorens
aan de oppervlakte gebouwd
zullen worden.
Oe reaktorbouwers en de elèc
triciteitsbedrijven waarschu
wen het ministerie in een ge
zamelijk memorandum dat onder
grondse bouw nieuwe en onbe
kende risiko's met zich mee
kan brengen, die niet voldoen
de bestudeerd zijn. Het risiko
bij een groot ongeluk wordt
volgens het memorandum niet
verminderd, tenzij de toegan
gen die nodig zijn om mensen
en materiaal in en uit t~ la
ten verzegeld kunnen worden
dan mogelijk is bij een bo
vengronds station. OOk wordt
in het memorandum benadrukt
dat ondergrondse bouw hydro
logische problemen kan geven,
omdat verschillende lagen
grondwater doorboord moeten
worden en goed afgesloten
moeten worden. Volgens de
kernindustrie is het voorval
bij de Three Miles Island
kerncentrale aangetoond dat
een kerncentrale bovengronds
beter toegankelijk is.
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WERKGROEP
KERNENERGIE

STADS
WOrdt Abonnee.

AtoomaZarm heeft hst niet ma1<1cs
'Lijk. A'LB U nu abonMe wordt~ maakt
U ons des te sterkel"~ maakt U de
vuist tegen de kerneneJ'giep'Lannsn
lI1eel" een vingeJOtje grotel".fIoltdt
daaztom abon1uJe dool' J 6.36 VOO2" de
'Laatste drie nurmJSl"S van deae jam
gang wel" te lI'Gken op girtmr.
4454100 t.n.v. tijdschJOijt Atoom
a'Lann~ ri.A. Scho'LtenstNat Ua te
Groningen.

In onderstaand~rtikelvolgt
enige inf0EmAtie over het wel
en WEle yande werkgroep kern
energie §tadskanaal

ONTSTAAN
We zijn in 1973 begonnen als
anti Kalkar komitee. We heb
toentertijd op initiatief.V4~

de CPN samen met hen een bus-'
tocht naar Kalkar georg4ni
seerd om deel te nemen aan de
anti Kalkar demonstratie. Toen
de CPN zich na afloop van deze
aktie terugtrok, zijn we ons
Werkgroep kernenergie Stads
kanaal gaan noemen.
Deze naam is gekozen om een
zo breed mogelijk pqbliek
te bereiken en erVoor te zor
gen dat de groep zelf ook een
zo breed mogelijke samenstel
ling zou krijgen. In de tijd
van het anti Kalkar kommitee
'was het wel de bedoeling van
de CPN . een officieel poli
tiek samenwerkingsverband,
maar de groep heeft vanaf het
begin steeds een vaste kern
van mensen gehad, die op "r
soonlijke titel zeer ~eront

rust waren over de gang van.
zaken rond het kernenergie~

gebeuren en dus niet omdat ze
binnen een of artdere politie
ke partij aktief waren. We
wilden ons als anti kernener
gie groep niet ineen bepaalde •
politieke of andersoortige
hoek laten drukken.

DOELSTELLINGEN
In het prille begin richtte,
onz, aandacht zich hoofd
zakeLijk op Kalkar en de ak
ties daartegen, maar na af
loop van die akties en na het
opstappen van CPN uit onze
groep, hebben we onze aan
daeht gevestigd op alles wat
met het energie vraagstuk in
onze samenleving te maken had
en in het bijzonder op kern
energie en z'n gevaren.
Onze doelstellingen zijn dan
ook:
- Afwijzen van kernenergie
- Stopzeteen van alle reeds

in werking zijnde kerncentra
les
- Geen dumpingatoomafval in
zoutkoepels
- Geen proefboringen.
Verder proberen we er aan mee
te werken 'dat er zuiniger,
kleinschaliger en'veiliger
energie voorzieningen tot
stand komen, een energie
voorzien~ng die gericht is op
efficienter gebruik van ener
gie en op gebruikmaking van
alternatieve energiebronnen.

AKTIVITEITEN
Al deze dingen proberen we
de mensen duidelijk te maken
d.m.v. voorlichtingsavonden,
lezingen, stands op de markt
aktiesop straat en demon
straties.
Wat hebben we de afgelopen
jaren ongeveer gedaan :'
- lezingen gehouden voor al

lerlei vrouwengroepen, po
litieke partijen etc.

- discussie avonden georga
niseerd

- twee keer energie eduka
tief naar Stadskanaal ge
haald, waar veel groepen '
scholieren naar toe zijn
geweest
een manifestatie op de
markt /gehouden, waarbij
straattoneel werd opge
voerd

- demonstraties meehelpen
organiseren (b.v. Gassel
te demonstratie) en zelf
demonstraties georgani
seerd

- Ingezonden stukken ge
schreven naar kranten,
partij bladen etc.

- informatlemateriaal'ver-
kocht op de markt.

Door al deze dingen proberen
we steeds meer mensen bewust
te maken van wat voor rot
zooi de huidige energie
politiek met z'n verkwisting
en z'n kernenergie program
ma teweeg brengt en zich
samen met ons er met hand en
tand tegen gaan verzetten.

Marijke Weijer.

24


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 copy
	11
	12
	13
	14 copy
	15
	16
	17
	18
	19 copy
	20
	21
	22 copy
	23
	24



