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REDACTIONEEL

AFGELOPEN MAANDAG 16 APRIL HEEFT HET E.G.D. VOET BIJ STUK GE
HOUDEN, ONDER ZWARE DRUK VAN DE S.E.P. WERD EEN EXTRA VERGA
DERING INGELAST OVER DE VERHOGING MET 12 MILJOEN VAN DE BIJ
QRAGE AAN KALKAR. GELUKKIG HIELD HET E.G.u. VOET BIJ STUK.
ALLEEN JAMMER DAT ER IN DIEZELFDE VERGADERING NIET SERIEUS OP
DE POGING VAN DE HEER ApOTHEKER OM OP VOLLEDIGE ROOKGASONT
ZWAV~LING VAN BORSSELE AAN TE DRINGEN IS IN~EGAAN.
UIT tNGELAND KOMT HET STUK OVER WINDSC~LE. UE SCHRIJFSTER IS
NA EEN ONTRUIMING VAN GREENHAM COMMOM <HET VROUWENKAMP TEGEN
DE ENGELSE KRUISRAKETTEN) GEARRESTEERD. ZE ZOU TIJDENS DE
ONTRUIMING EEN AGENT IN ZIJN PINK GEBETEN HEBBEN. ACHT DAGEN
EENZAME OPSLUITING EN EEN PROCES~ WAARVAN WE DE UITSLAG NOG
NIET WETEN. VANAF DEZE PLAATS SUCCES MARJA.
IN DE VORIGE ATOOMALARM SCHREVEN WE DAT DE BOUW VAN DE NIEUWE
OPWERKINGSFABRIEK DOOR DE GEMEENTE COPELAND TEGENGEHOUDEN
WERD; DAT IS HELAAS NIET MEER ZO. WAT WEL BLEEF IS HET GESLO
IEN STRAND~ EN DE AANWEZIGHEID VAN PLUTONIUM IN(HET HUISSTOF.
DE SPECIALE STOF~VIGERS DIE ER UITGEDEELD ZIJN RADIOAKTIEF
BESTENDIG OF ZO .) ZIJN ER ALLEEN MAAR OM DE OPVALLENDSTE GE
VOLGEN TE VERDOEZELEN. AAN DE OORZAAK. DE OPWERKINGSFABRIEK
VERANDEREN ZE NIETS.
HET PROCES KUIPER IS NA DE NEGATIEVE UITSLAG EEN VOLGENDE FA
SE INGEGAA~. HET HOGER BEROEP ZAL ONGEVEER VOLGEND JAAR OM
DEZE TIJD (HALF APRIL) ZIJN. GELUKKIG BLIJFT HET AANTAL DEEL
NEMERS AAN DE WEIGERAKTIE STIJGEN. EN ZIJN DE PROCESKOSTEN
VIA GARANTSTELLINGEN GEDEKT.
DE ENERGIEWINKEL DIE IN HET OUDE POLITIEBUREAU GEVESTIGD WAS~
IS NIET MEER. WE ZIJN OPGEGAAN IN DE GROENWINKEL. DE ENERGIE
WINKEL WAS ALLEEN NOG MAAR OP WOENSDAG Q~EN. EN NU IN DE
GROENWINKEL. OUDE KIJK IN 'T JATSTRAAT b~. WEER OP NORMALE
WINKELTIJDEN.
VERDER WORDT ER OP DIT MOMENT BINNEN DE REDAKTIE DE DISKUSSIE
GEVOERD OF ATOOMALARM EEN VOLGENDE JAARGANG KRIJGT~ jN ZO JA~

~
ELKE VORM~ REAKTIES OP DIT THEMA GRAAG STUREN NAAR: ACK
OEK EMA. UELKINGESTRAAT bq-A~ GRONINGEN.
OS ~ROOTVELD~ ONZE PENNI~GMEESTER IS ER EEN TIJD TUSSENUIT.

OP VAKANTIE. UAAROM DOET IINUS MOLTHOOP DAT WERK NU.

À
N DE GROENE STOND TE LEZEN DAT LUBBERS~ WINSEMIUS EN VAN
ARDENNE AAN DE REST VAN DE MINISTEB$ DE BOUW VAN 2 TWEELING

KERNCENTRALES VOOR ZULLEN STELLEN. tËN ZOU IN DE WIERINGER
MEER MOETEN EN DE ANDERE IN DE NOORDOOSTPOLDER. WINSEMIUS
MAAKT EEN LIJST VAN MILIEUVOORDELEN EN NAAR DE NADELEN..YAN
4000 MWATT EXTRA KERNENERGIE WORDT NIET GEKEKEN. DAG BMD~ BE
DANKT!
VERDER LOOPT MEN MET HET PLAN ROND QM IN SEPTEMBER MET IE FA
SE PROEFBORINGEN TE GAAN BEGINNEN. DIT ZIJN BORINGEN RONDOM
DE ZOUTKOEPELS. EN MEN NQEMT HET LIEVER GEEN PROEFBORINGEN.
WANT DIE KOMEN PAS OVER? JAAR.

~O\\O~o""~~
U kunt Atoomalarm ondersteunen
door een abonnement te nemen of
donateur te worden.
Abonnementen zijn f12,-- per
jaargang.
Gironummer 4454100 t.n.v. pen
ningmeester tijdschrift Atoom
alarm te Veendam.



IN 1984 6 MILJOEN VOOR AFVAL
"-----ONDERZOEK GAAT GEWOON OOOR------'

wordt welke gevolgen warmte heeft
op het zout rondom het boorgat.

De minister van Ekonomische Zaken.
Van Aardenne heeft op zijn begroting
voor 1984 een bedrag van iets meer
dan 6 miljoen gulden uitgetrokken
voor onderzoek naar opslag van a
toomafval. De regering zit dus niet
stil. omdat niet in de zoutkoepels
geboord mocht worden.

In antwoord op kamervragen deelde
minister Van Aardenne van Ekonomi
sche zaken op 2 februari 1984 mee.
dat hij in 1984 6.18 miljoen op zijn
begroting heeft uitgetrokken voor
opslag van atoomafval. Dit geld gaat
naar de volgende zaken:
1. Tussenopslag van uitgewerkte

SpllJtstofelementen en ksa. Het
gaat hier om tussenopslag van de
brandstof die uit de kerncentra
les komt en om de tussenopslag
van het atoomafval dat terugge
stuurd wordt van de buitenlandse
opwerkingsfabrieken. Het ECN en
de KEMA zijn bezig met onderzoek
naar opslagmogelijkheden. waarbij
ook gekeken wordt naar de veilig
heid en de gevolgen voor het mi
lieu. De kosten van deze studie
bedragen 450.000 gulden.

2. gie~ee-OpSlag. Hierbij wordt ge-
ac aan opslag onder de bodem

van de oceaan. De Rijksgeolögi
sche Dienst doet mee aan interna
tionaal onderzoek naar mogelijke
opslagplaatsen. Ook wordt onder
zoek gedaan naar de beweging van
radioaktieve stoffen in de oce
aanbodem onder invloed van wam
te. Dit laatste onderzoek zal wel
een papieren studie zijn. aange
zien er geen onderzoek ter plaat
se onder de oceaanbodem gebeurt.
De vraag is. of een papieren stu
die iets zegt over de werkelijke
situaties.
De studies naar opslag onder de
bodem van de oceaan gaan over
meerdere jaren en kosten 8.1 mil
joen gulden.

3. Opslag.in zoutkoepels. De minis
ter deelt mee. da~op het-gebied
van o,pslag in zoutkoepels samen- '-----:-
werking plaats vindt tussen het ----
ECN en de l'iestduits-e GSF (insti- --=~.:{-';~~~
tuut voor onderzoek naar straling
en milieu). De GSF beschikt over
een ondergronds laboratorium in
de West-Duitse zoutkoepel bij As
se. Het ECN heeft in dele zout
koepelonderzoeksruimte gekregen.
Het ECN heeft daar een 300 meter
diep gat geboord. Onderzocht
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Daartoe is een namaak-vat met een
elektrische verwarming in het



boorgat gezet. Met echt atoomaf
val wordt niet gewerkt.
De GSF zal binnenkort wel een vat
met het giftige en warmteafgeven
de atoomafval in een boorgat
plaatsen. Gèdurende 5 tot 10 jaar
wil men nagaan. wat de gevolgen
van warmte en straling op het
zout zijn. Het ECN is niet bij de
voorbereiding van dit projekt be
trokken. maar zal alles wel nauw
keurig volgen.
Het ECN treft samen met de GSF
voorbereidingen voor een gezame
lijk projekt, waarbij een gat van
600 meter diep wordt geboord. Be
halve het ECN zijn nog betrokken
bij opslag van atoomafval:
Het instituut voor Aardweten
schappen van de Rijksuniversiteit
Utrecht voert onderzoek uit naar
de invloed van vloeistof op het
gedrag van zout; daarbij gaat het

vooral om dé vervormba·arhei dp

Het laboratorium voor Grondmecha
nika te Delft verricht een studie
naar de verplaatsing van radioak
tieve stoffen in de bodem.
Het Rijksinstituut voor Drinkwa
ter (RIO) voert berekeningen uit
over de beweging van radioaktief
afval in grondwater.
Aan de Universiteit van Leiden
wordt gestudeerd op nieuwe mate
rialen om kernsplijtingsafval
vast te maken.
Tenslotte onderzoekt Den Hartog
van de universiteit Groningen de
invloed van straling op zout.

Voor het onderzoek, dat meerdere
jaren duurt, is 4,1 miljoen uit
getrokken. Oat geld komt gedeel
tel ijk van de Europese Gemeen
schan,

l\1inister van Aardenne stelt, dat van

het bedrag van 6.18 mi ljoen gulden
ongeveer 5 miljoen aan het lopende
onderzoek besteed zal worden. De
rest (ruim 1 miljoen) is bestemd
voor onderzoek waarvoor nog geen
verl)Ji.chtingen zijn aangegaan. Er
wordt momenteel een onderzoekpro
gramma uitgewerkt, 'dat gericht is
op het verkrijgen van noódzakelijke
informatie ten behoeve van eventuele
besluitvorming over geologische op
berging in Nederland.' Het is niet
duidelijk wat de minister met de
aangehaalde zin bedoelt. Maar tot
nu toe is altijd gesteld, dat infor
matie uit proefboringen nodig is, om
te kunnen besluiten over de opslag
in zoutkoepels. We kunnen daarom
aannemen, dat een onderzoek in zout
koepels wordt voorbereid. Minister
Van Aardenne belooft ons in de loop
van 1984 in te lichten.Wij zullen de
lezers van atoomalarm inlichten.

H.O.

SELLAFIELD, VOORHEEN WINDSCALE
~-:ONGELUKIN OPWERKINGSFABRIEK NOVEMBER'83--J
Marja deVries
De Britse regering publiceerde 14
februari 1984 2 rapporten over het
ongeluk dat in november 1983 in de
opwerkingsfabriek Sellafield (dit is
de nieuwe naam voor Windscale, let
terlijk en figuurlijk nog niet zo
'besmet') plaats vond. Bij dit onge
luk werd er een aanzienlijke hoe
veelheid hoog radioaktief materiaal
in zee geloosd.
De rapporten bekritiseren de leiding
van de opwerkingsfabriek en noemen
als oorzaak van 't ongeluk een was
lijst van gebreken zoals ontoerei
kende procedures, slechte kommunika
tie, onvoldoende controle en onvol
doende voorzorgsmaatregelen en afwe
zigheid van kontroleapparatuur.
Tegelijk lijkt 't de bedoeling van
de 2 rapporten om 't publiek gerust
te stellen: Men eist reorganisatie
van de direktie (met uitzondering
van de direkteur), berisping van e
nige werknemers en geeft 23 aanbeve
lingen tot verbetering van de vei
ligheid van de centrale. Zodat. vol
gens meneer Jenkin, milieu-sekreta
ris van 't ministerie van milieu,
een herhaling van een dergelijk on
geluk in de toekomst 'onmogelijk'
is.

het ongeluk
Rond 10 november 1983 (tijdens een
schoonmaakbeurt van de centrale)
werd 'wegens een misverstand in de
kommunikatie tussen 2 werkploegen'
een tank die hoog radio-aktief slik
bevatte geloosd in tanks die een af
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voer op zee hebben (er bestaat een
pijpleiding van de opwerkingsfabriek
naar de Ierse zee waardoor al jaren
lang radio-aktief afval in zee ge
loosd wordt). Men ontdekte deze fout
door een alarm in de tussenpijplei
ding en besloot een deel van de in
houd van de tank in zee te lozen. J)II1
zo het hoog radio-aktieve slib dat
aan het oppervlak dreef te isoleren.
De BNFL (British Nucleair Fuel Ltd.,
eigenaar van Sel)afield) probeerde
daarna het materiaal terug in het
systeem te pompen, maar een deel van
't materiaal bleef kleven aan de
wanden van de pijpen. De straling in
de pijpen begon te stijgen en de
BNFL probeerde dit probleem op te
lossen door de inhoud van de pijpen
in zee te spoelen. Dit is drie keer
geprobeerd en iedere keer rees het
stralingsniveau opnieuw. Hiervoor is
tot nu toe nog geen voldoende ver
klaring gevonden •••••••
Drie dagen na 't begin van het onge
1uk (14 novembe1") werd ·een rubber
boot en de duikers van Greenpeace,
die zich ongeveer 1 mijl zeewaarts
in de omgeving van 't eind van de
lozingspijp bevond, besmet met hoog
radio-aktief materiaal.
Greenpeace bracht dit direkt in de
publiciteit. Dit was trouwens 't
eerste bericht over 't ongeluk dat
in de publiciteit kwam. De direktie
van SeTlafield had tot nu toe alles
verzwegen: Twee dagen later spoelde
de BNFL weer de pijpleiding door na
een nieuwe ophoping van straling.
Op dat moment (16 november) werd een

1"Spekteur van het ministerie van
milieu op de hoogte gesteld van een
lek. maar de ware aard van het ge
beuren werd hem niet verteld.
Weer twee dagen later (18 november)
werd een hoeveelheid slik op het zee
oppervl ak waargenomen maar vóór men
maatregelen kon nemen draaide de
wind en spoelde het hoogradioaktieve
slib op het strand. Oe BNFL deed e
nige metingen op 't strand en de po
litie werd er op uit gestuurd om het
publiek te waarschuwen uit de buurt
te blijven.
19 november, 9 dagen na het 'onge~

luk' werd het ministerie va" milieu
op de hoogte gesteld van de besmet
ting, maar 20 november werd 't
strand schoon en vrij van straling
verklaard. Een herziening van de
BNFL-meettechnieken gaf het mnniste
rie van milieu echter aanleiding om
om meer metingen. te vragen. Bij deze
metingen werd op het strand opnieuw
hoog-radio-aktieve besmetting gekon
stateerd en werd 't publiek opnieuw
geadviseerd uit de buurt te blijven.

nooit meer
Door de aanwezigheid van Greenpeace
is 't hele zaakje aan 't licht geko~

men en de vraag rijst hoe vaak zo
iets in 't verleden al eerder ge
beurd is zonder dat er een dringende
aanleiding voor BNFL of het ministe
rie was om 't openbaar te maken. Nu
echter moesten zowel de direktie van
Sellafield als het ministerie van
milieu met een verklaring komen om
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nog enigszins hun gezicht te redden.
Haar men put zich utt in geruststel ·
Hngen : Direkteur Con Allday van
Sel1afield geeft toe dat de besmet
ting 'een ernstige gebeurtenis' was
(wat dat precies betekent wordt niet
duide lijk) en dat er fouten gemaakt
zi jn 'door mensen die beter hadden
eoeten weten'. maar ' het ongeluk was
geen ernstig gevaa r voor de arbeids
krachten van de centrale of voor de
bevolking'.
Meneer Jenkfn. milieu-sekretaris van
't ministerie van milieu (die de
rapporten liet maken) gaat nog ver
der: Volgens hem bestaat er al s ge
volg van deze lozing geen doodsge
vaar voor wie dan ook. Waar hij dat
op baseert bl i jft vol komen onduide
lijk . Ook verkl aart hi j dat de rege
r ing nu weer alle vertrouwen voor de
toekomst heeft in de veiligheid van
de opwerkingsfabriek. Hij verzekerde
de parlementsleden dat zo'n ongeluk
'nooit meer' zal gebeuren. En dat
vertrouwen zou gebaseerd moeten zijn
op de 23 aanbevelingen voor verbe
tering van de vei l igheid van de cen~

trale. enige personeelswi sselingen
in de direktietop. wat beri spingen
aan overig personeel en enige extra
nri ljoenen ponden die uitgetrokken
zijn voor nieuwe apparatuur.

rapporten
Omwonenden in de buurt van Sel l a ~

field hebben inmiddels al hun qèloof
in beloftes van 't bedrijf verloren
en denken ook niet dat hierdoor de
publieke opinie beter gestemd zal
worden . Ze zijn er van overtuigd dat
de direktie van Sel laf iel d nooit de
waarheid vertelt en dat er tijdens
schoonmaakwerkzaamheden al veel va~

ker dergelijke lozingen hebben
plaatsgevonden. Dat li jkt ook rede
l ijk aannemelijk al s j e kijkt naar
wat er in de regerings~rapporten

staat over de gang van zaken in Sel ·
lafield :
. - Oe leiding van de BNFL li jkt de
gevolgen voor de bevolkirnj van de
lozing van hoog-radio-aktief afval
in de Ierse lee niet in beschouwirnj
te hebben genomen, voordat ze hier
toe besloten (:).
-- De gevolgde procedure voor konmu~

nikatie tussen verschillende direk·
tieleden bleek 'onvoldoende. gedoemd
tot het maken van vergis singen en
niet voldoende duidelijk ' .
-- Er leek een bepaald vert rouwen te
zi jn in de administratieve kontrole
om zeker te weten dat hoog-radio-ak
tief vloeibaar afval niet naar de
afvoer ging, maar er bleken geen tn
strumenten te zijn voor 't meten van
radio-aktief sli b in bepaalde tanks
en de procedure van 't nemen van
ncnsters was onvoldoende.
.- Het regeringsrapport accepteert
niet dat de BNFL zegt dat 't slechts
om een relatief kleine hoeveelheid
van hoog radioaktiviteit gaat (de
regeringsrapporten schatten dat de
geloosde hoeveelheid wel 5 keer zo
hoog kan zijn als de BNFL beweert)

en stelt dat de BNFL zich niet ge
houeen heeft aan de plicht (në de
vergunningen) om de lozing van radi 
o-aktiviteit 'zo laag als redelijk
mogelijk is ' te houden.
Parlementsleden van de oppositie ei ·
sen nu dat de maximale loosgrens van
' zo laag als redelijk mogelijk' ver
anderd wordt in ' zo 1aag als tech
nisch mogelijk is ongeacht de kos
ten' . Haar dat li jkt niet veel kans
te hebben, bovendien vinden zij 't
blijkbaar nog steeds acceptabel dat
er Uberhaupt radio~aktiviteit in zee
geloosd wordt.

Dodewaard
Dit hele verhaal maakt weer eens
duidelijk wat een enorm geknoei er
binnen zo'n opwerkingsfabriek blijk
baar plaats kan vinden, hoe weinig
we kunnen geloven over wat de atoom
lobby en de regeri ng beweren over de
veiligheid van kernenergie en hoe ze
zoveel mogelijk alles in 't werk
stellen om 't publiek zo snel moge
lijk weer gerust te stellen.
Ook een van de 2 nederlandse kern
cent rales heeft een kontrakt geslo
ten met Wlndscale voor opwerking.

bronnen
-- Diverse artikels in 'The Guardi
en' van 15-2-84.
De rapporten:
· · ' An incident leadlng tot eentemt
nation of the beaches near to the
Brit ish nuclear Fuels ltd . Windscale
and Calder Hall Works . Sellafield ,
november 1983'. Department of Envi
ronment Radiochemical Inspectcrete ,
>4.50 .
--'Contamination of the beach i nci 
dent at 8riti sh Nuc1ear Fuel s ltd.,
November 1983 ' . Aval1able from the
Health and Safety t xecurtve, Mersey
stee, .E3 .

HIEROO"IEN DE~ StaJEG, foET
UITZICHT OP re <NlERZO€1<SREAI<ml
<DE oot.J . re T>EE I<IllJIZEN lOlEN BIJ
re PWlONILOFABRIEKEN. IlAAR1USSfNIN
STMT tE OPWERKINGSFABRIEK ( tEl
BlDKJE).

LlNGEN

Op 4 april is er een aanvraag voor
vergunning voor wijziging met be~

trekking tot de oprichting en be·
drtjfsinstell1ng van de kernenergie
cent rale Emsland (KKE) te ltngen
(EMS) bekendgemaakt .
De wijzigingen zijn:
1). Een aanpassing van het techni·
sche concept in verband met het
treffen van breukvoorzienfngen voor
de leidingen van het reaktor koel
systeem en de voedingswaterleidin·
gen.
2) . Een aanpassing van de voorzorgs
maatregelen met betrekking tot even
tuele ongelukken met de containers
waarin het transport van de brand
stof plaats vindt .
De stukken liggen tot woensdag 13
juni a.s , ter inzage in het provin
ciehuis te Assen (Westerbrfnk I, ka
mer 387) van maandag t .m. vrijdag
van 9 tot 16 uur. en zijn telefo
nisch verkrijgbaar bij de provincie :
tel. 05920-55544 toestel 2326.
Van verder nieuws over bezweer
schri ften en de te houden hocratt·
tfng houden wij u op de hoogte.



KERNCEN'TRALES EN DRINKWATER
'-------HOE FRIS IS KOELWATER?"------.------J

:::;------

Momenteel staan aan de ·Maas drie in
bedrijf zijnde kerncentrales: bij
Tihange twee (=Belgi~. resp. 920 en
900 MWe, type PWR) en bij Chooz (=

tribunaal uitgebreid aán de orde ge
weest en bevestigd.
Veel minder dramatishc is de situa
tie aan de Maas en de Rijn.

de Maas

De EEG heeft als richtlijn (nr 15/
440) dat oppervlakte water dat be
stemd is voor de drinkwatervoorzlS
ni9 niet warmer mag worden dan 25 C.
Dit getal is tot stand gekomen na
voorstudie van deskundigen van vele
wetenschappen. Wat kan het effekt
zijn van een (grote) temperatuurver
hoging. Allereerst is het in de le
vende natuur zo, dat vele biologi
sche processen sneller verlopen bij
hogere temperatuur: Etenswaar be
derft in de zomer sneller dan in de
winter. Dit geld ook voor het ri
vierwater. waar bij hogere tempera
tuur de bacteriêän en algen een
snelle groei vertonen. Voeg dit bij
het feit dat· bij hogere temperatuur
er minder zuurstof in het water aan
wezig is. dan is het te begrijpen
dat de kans op zuurstofarm water
groot is, wat massale vissterfte tot
gevolg kan hebben. Een kerncentrale
van 1000 MWe heeft een thermisch
vermogen van ongeveer 3000 HW: de
hoeveelheid warmte dat in de centra-

Frankrijk, 32~ MWe, type PWR). De
kerncentrale van Borssele is ook een
centrale van het type PWR (Pressuri
zed Water Reactor).
Er zijn plannen om dit arsenaal uit
te breiden, en wel met een derde
kerncentrale bij Tihange (1000 MWe)
en vier bij Chooz. Van elk 1300 MWe.
Juist door deze plannen worden de
waterleidingbedrijven, die hun water
uit de Maas halen voor zo'n 5 mil
joen mensen. bezorgd om de kwaliteit
van hun dri nkwater. De eerste teke
nen die hierop wezen waren toespra
ken op waterconferenties, en een ar
tikel in het huis aan huis versprei
de periodiek energie &water. In het
nummer van herfst 1982 werd melding
gemaakt van een memorandum die de
verschillen waterleidingbedrijven
aan de verschillende regeringscom
missies hadden gestuurd. Men drong
aan op kwaHteitsbewaking. Helaas
verklaarde men zich geen tegenstan
der van de kerncentrales. Men is
neutraal. Op welke gebieden liggen
de effekten van .de aanwezigheid van
de kerncentrales ? Achtereenvolgens
zijn dit: de verhoging van de water
temperatuur. de vermindering van de
hoeveelheid water, de lozing van af~

valwater dat o.a·. zwavel en chloor
bevat, en de lozing van radioaktieve
stoffen. De onderdelen worden apart
besproken.

watertemperatuur

}
n
I
I

- ---

leiding zal worden gewijzigd, dat er
een betreedverbod is voor een strook
strand van zo'n 40 kilometer en de
pertinente ontkenning dat de lozin
gen een ongewoon hoog aantal leuke
miegevallen in de omgeving heeft
veroorzaakt. De kerncentrale produ
ceert plutonium, dit vergt dus een
behoorlijke investering van het mi
lieu.
Eên en ander is tijdens het water-

Het hoeft geen betoog, dat het mili
eu iets is. wat van goede kwaliteit
hoort te zijn en blijven. daat ook
de 'mens een onderdeel is van dat mi
lieu. Echter•••••• bij veel menselij
ke aktiviteiten wordt een deel van
het milieu aangetast. Een goed voor
beeld: Om een bepaald produkt te ma
ken moeten· er een aantal investerin
gen gedaan worden. Deze investerin
gen bestaan uit: Grondstoffen. ar
beid. kapitaal. energie en milieu.
Van alles wordt een deel ingeleverd.
Een aantal concrete voorbeelden ter
ver~uidelijking.
Een kolengestookt elektriciteitscen
tralè heeft als produkt elektrici
teit. De te maken investeringen be
staan uit kolen. olie. geld om de
kolen te kopen en te vervoeren. ar
beid en energie om dit te bereiken
en milieu ~at wordt aangetast ,door
o.a. de uitstoot van .zwavel- en
stikstofoxiden. as. zware metalen,
koolwaterstoffen. kooldioxide en an
dere. De centrale levert haar bij
drage aan de vormi ng van zure regen.
Keuze voor kolen is ook keuze voor
dit laatste.
Een tweede voorbeeld is de engelse
kerncentrale Windscale. De naam
Windscale is bij velen synoniem aan
de gevaren van kernenergie. In
Windscale staan een kerncentrale en
een opwerkingsfabriek. Over de laat
ste is in de vorige Atoomalarm uit
voerig geschreven. Verschillende ke
ren is daar door ongelukken. radioak
tief materiaal in het milieu terecht
gekomen. De meest recente berichten
qaan over de ongeplande lozingen vo
rig jaar, welke door d~ milieu-orga
nisatie Greenpeace zijn gemeld. Gro
te hoeveelheden hoog radioaktief ma
teriaal is in de Ierse zee terecht
gekomen. Het resultaat ervan is dat
men niet van Windscale spreekt maar
van Sellafield. dat een deel van de

Wat is de invloed van in bedrijf
zijnde kerncentrales op de kwaliteit
van ons drinkwatet ? Een aantal Bel
gische en Nederlandse waterleidings
bedrijven maken zich zorgen over hun
mogelijkheden om de kwaliteit van
het drinkwater te garanderen, gezien
de plannen van Belgi~ en Frankrijk
om het aantal kerncentrales langs de
Maas fors uit te breiden. Men zegt
dat de Maas steeds meer verontrei
nigd raakt met o.a. radioaktieve
stoffen. Wat zijn de oorzaken?

het milieu
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le wordt opgewekt. Van deze warmte
wordt een derde deel besteed voor de
opwekking van elektriciteit, de ove
rige twee-derde moet afgevoerd wor
den als overtollige warmte. Dit kan
door koeling met water en/of lucht.
Bij direkte koeling. dus als het ri
vierwater direkt het koelwater van
de centrale koelt. is bij een toeae
stane temperatuursverhoging van 8 C
~n hoeveelheid water nodig van 45
m per seconde. Het aanbod van de
Maas is echter variabel! en schom
melt tossen 12 en 800 m per secon
de. Daarom is een wat waterzuiniger
oplossing gekozen. namelijk dat van
de koeltoren. Er is hierdoor een
kleinere hoeveelheid rivierwater no
dig. maar nadeel is dat een deel
verdampt. waardoor de hoeveelheid
rivierwater vermindert. De tempera
tuursatijging is in de orde van 5
tot 8 C. wat tot plaatsli~k tempera
turen leidt van 15 tot 25 C. al naar
gelang de tijd van het jaar. Deze
hoge temperatuur wordt over een af
stand van een paar kilometer teniet
gedaan door de menging met koud ri
vierwater. Bij de discussie over de
verhoging van de temperatuur van het
rivierwater speelt ook altijd het
kweken van verschillende vissoorten
e~n rol. De plaatselijke kwekers
zien mogelijkheden voor forel en
meerval. Wie deze wil eten mag het
nu zeggen. Volgens meetrapporten van
een Belgisch waterleidingbedrijf ;s
het effekt van de huidige kerncen
trale te Chooz niet te meten. Dit
behelst echter een vermogen van 320
MWe. hoe de situatie zal zijn als er
6500 Mwe aan kerncentrales geinstal
leerd is zal nog de vraag zijn. en
ftbeilijk te voorspellen aan de hand
van de' huidige gegevens.

lozing afvalwater
Een in bedrijf zijnde kerncentrale
loost naast radioaktief ook andere
soorten afval. zoals sulfaten. Bij
het verdampen van het rivierwater
ontstaat een soort ketelsteen in de
leidingen, en installaties. Het ri
vierwater bevat vrij veel zouten die
dan neerslaan. Met zwavelzuur pro
beert men dit te verwijderen. Na de
ze behandeling wordt het zwavelzuur
in de rivier geloosd. Vooral bij la
ge waterstanden kan de zwavelkoncen
tratie behoorlijk oplopen, tot voor
bij een gestelde gevarengrens. Boven
deze grens kan het water niet meer
voor drinkwater worden gebruikt. An
dère lozingen zijn in de vorm van
chloor ('tegen biologische groei in
de leidingen. onder zeer stricte
condi ti es) .èn stoffen als i jzerslil
faat en cyanide. Beide laatste die
nen ervoor om de koeling zo onge
stoord mogelijk te laten verlopen.
Bovendien zijn ze erg giftig.

radi o-ok t ivi tei t
De bovengenoemde bezwaren zijn niet
erg specifiek voor een kerncentrale.

Conventionele centrales hebben met
dezelfde problemen te maken in meer
of' mindere mate. Specifiek voor een
in bedrijf zijnde kerncentrale is
de lozing van verschillende radio
aktieve stoffen. Via de koelcircuits
worden deze in het milieu gestort.
het zij via het koelwater in het wa
ter~ het zij via de ventilatie inde
lucht. Tijdens een bezoek van onder
getekende aan de (al stilgelegde)
kerncentrale te Lingen werd met gro
te klem ontkend dat er radioaktieve
elementen in het koelcircuit kunnen
komen. Toch weet men bij metingen
van radi~-aktiviteit een groot scala
van geloosde radió-aktieve elementen
aan te wijzen. Zou dit inderdaad te
wijten zijn aan de natuurlijke ach
tergrond straling? Ik denk het
niet. gij kerncentrales gaat het om
de volgende stoffen: tritium. stron
tium. cesium. cerium, krypton. xe
non. jodium en radioaktief geworden
materiaal van de installaties (akti
veringsprodukten). De lucht bevat de
gasvormige en vluchtige elementen.
Ventilatielucht wordt in grote ruim.,
tes opgeslagen. Na een bewaartijd
van 45 tot 60 dagen wordt deze lucht
verdund met buitenlucbt en geloosd.
Men zegt hiermee de vervuiling goed
te hebben ondervangen. Hetzelfde
wordt nagestreefd voor het water
deel. Achterliggende gedachte is dat
een deel van de radioaktieve elemen
ten een korte halfwaarde tijd heeft.
waardoor de radioaktiviteit in de
genoemde tijdsperiode afneemt.
Metingen geven aan dat de radioakti
viteit in de Maas gering is. Dit kan
worden verklaard door de aktieve ab
sorptie van radioaktieve elementen
aan rivierslib. en de ophoping in
levende organismen, als planten en
vissen. Dit is natuurlijk lang zo
erg niet. In Rotterdam kan men mee
praten over vervuild slib dat nie
men wil en vertrouwt.
Tritium is een lastig geval. maar
bij grote verdunning kan dit ook
geen kwaad meer zo redeneert men. De
10ziRgen moeten bekeken Wórden in
het licht van de aanvaardbare risi
co's. De mens staat door verschil
lende oorzaken al bloot aan radioak
tieve straling. Wat accepteer je als
toegestane dosisvergroting ? De
praktijk van de waterleidingbedrij
ven is dat ze 40 tot 80% van de ra~

dioaktiviteit uit het water halen.
De 80% wordt gehaald als het meren
deel van de aktiviteit op kleine
deeltjes zit. Het tritium gaat over
al dwars doorheen en stoort zich
niet aan welke vorm van zuivering
dan ook. Leuk idee is dit.

kortom
De gevolgen van de bouw van kerncen
trales aan de Maas zijn divers. Elke
vorm van milieu-aantasting moet
nauwkeurig bekeken worden. Bij de
lozi-ngen van radioaktief materiaal
wordt opgemerkt dat de bestaande
centrales onder de norm lozen. Daar
over 2 dingen: wat zegt een norm, en
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waar stond de kerncentrale die vlak
na de ingebruikname al een flinke
hoeveelheid koelwater loosde. was
dat niet in Tihange ?
Mijn stelling over normen is, dat
het afwegingen zijn van de maximaal
aanvaardbare dosis/aanvaardbaar ri
sico versus de te maken kosten om
dat niveau te bereiken. Des te klei
ner de eerste des te groter de twee
de.

de Rijn
De Maas is ,een echte regenrivier.
dat wil zeggen een grote schommeling
in het wateraanbod. De Rijn kent
dergelijke verschillen niet. en is
daardoor wat minder kwetsbaar dan de
Maas: Bij een lage waterstand kunnen
de concentraties van de geloosde
stoffen behoorlijk oplopen. In het
stroomgebied van de Rijn (=de Rijn
met haar waterleverende zijrivieren)
staan momenteel zo'n 12 kerncentra
les. Elk draagt in meer of mindere
mate bij aan de aantasting van hêt
Rijnmilieu. Door het Rijksinstituur
van de zuivering van afval water
worden dagelijks metingen gedaan op
een aantal plaatsen in ons land. Ge
keken wordt o.a. naar: een heei sca
la van vervuilende stoffen. de bio
logische aktiviteit. de zuurgraad en
het zuurstofgehal te. De radioaktivi.
teit wordt ook gemeten. In het rap
port over 1970 tot 1981 worden de
meetresultaten samengevat. Tritium
is ook in de Rijn het meest voorko
mende radioaktieve element. In de
vergelijking met de andere stoffen
scheelt dit een faktor 200. Volgens
een Duits rapport wordt de aanwezige
hoeveelheid tritium voor 90% bepaald
door de bovengrondse explosies van
atoombommen. Het ander deel wordt
veroorzaakt door de kerncentral~s.
Controle van deze bewering is zonder
uit~breide Duitse metingen niet ma
gelljk. De Nederlandse metingen ge
ven een indruk van het water in Ne
derland. maar zeggen niets over de
toestand in bv, Duitsland. De radio
aktiviteit kan zich ophopën in veel
levende wezens onderweg. en dat is
~elijker te achterhalen dan dat je
dagelijks een potje water uit de
Rijn haalt en metingen doet.

ten slotte
De nucleaire industrie is een indus
trie die sterk gericht is op be
scherming van het milieu, in verge
lijking met andere bedrijfstakken.
maar de bedoelde of onbedoelde ge
volgen zijn van een andere grootte
orde. waardoor de nucleaire busi
ness een gevaarlijke aangelegenheid
blijft. 0.'.

e J.K.
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WEST DUITSLAND
~---AKTIES EN ONTWIKKELINGEN------I
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opwerking
militair luchtje
Eigenaardig genoeg wordt opwerkinq
als oplossiing gelijk gesteld aan
opslag van kernafval •.hoewel er na
opwerking mêêr kernafval terugkomt
en daar geen opslag voor vereist is.
Al lang geleden was duidelijk dat
opwerking ekonomisch n'iet rendabel
was. Toch bestonden in Duitsland in
1957 al plannen voor een opwerkings
fabriek. met een capaciteit van 500

inleiding
Veel is er de laatste jaren in
Duitsland gebeurd. vaak tot genoegen
van de atoomlobby. Op het gebied van
de opslag van kernafval. opwerkings
fabrieken, kalkar, nieuwe bouwver
gunningen voor Lingen 11. vl~kbij

onze grens. en voor Isar 11 in Beie
ren: Allemaal successen voor de
atoomlobby.
De A.K.B. is in de verdediging. de
atoomlobby in de aanval.
Het lijkt alsof akties alleen nog
uitstel of vertraging opleveren en
vaak zelfs schijnbaar niets. Toch
gaan de akties door.
Ik wel met een onverwacht sukses be
ginnen. Daarna een verhaal over op
werkingsplannen. opslag. zoutkoe
pels, en akties daartegen.

boerin wint
De 43-jarige boerin Franziska Beck
had beroep aangetekend tegen het
verlenen van de bouwvergunning voor
Isar-II. een 1300 MW grote kerncen
trale in Beieren. De bouw was in au
gustus 19B2 begonnen, tegelijk met
de bouw van Lingen Il.
De rechter ln Regensburg heeft haar
in januari 1984 eindelijk gelijk ge
geven. De bouwvergunning was ten on
rechte afgegeven. Men had zich niet
gehouden aan de voorschriften over
inspraakprocedures. Nadat er veran
deringen in de bouwplannen waren
aangebracht werd geen inspraak meer
toegestaan. De instanties bleken bo
vendien vaak niet precies te weten
waarvoor ze nu vergunning hadden ge
geven,
Ook had de rechter mee 1aten wegen
dat: 1. Er in Beieren geen behoefte

bestond aan nog meer kern
centrales. gezien de be
staande overcapaciteit.

2. De stroomprijzen in Beieren
niet lager waren dan elders.
terwijl er de meeste kerne
nergie wordt geproduceerd.
ca. 50% van alle stroom. te
gen gemiddeld in West-Duits
land 20%.

Dat had de A.K.B. altijd al beweerd.
Vrijwel niemand had deze beslissing
verwacht. A.K.B. noch atoomlobby.
De meeste arbeiders bij dekerncen
trale zijn naar huis gestuurd. De
vertraging zal minstens een half
jaar bedragen. Dat kost dan zo'n 220
miljoen extra.
De inspraakprocedures moeten min
stens een half jaar bedragen. Dat

kost dan zo'n ton per jaar. Omdat er toen nog geen
De inspraakprocedures moeten min- plannen bestonden voor kweekreakto-
stens gedeeltelijk weer plaatsvin- ren. vonden velen dat te voorbarig.
den. volgens de officiële voor- Ook· de atoom-lobby vroeg zich af wat
schriften. En als de gemaakte be- ze met al dat plutonium moesten
zwaren worden toegewezen. kan de doen. Karl Winnacker. topman van de
bouwstop wel een lang gaan duren. chemiegigant Hoechst. was êên van de
Zowel de deelstaat Beieren als het drijvende krachten achter de plannen
betreffende elektriciteitsbedrijf voor een duitse opwerkingsfabriek.
hebben direkteberoep en bezwaar Volgens Winnacker was er geen duide-
aangetekend. Zij hopen dat de bouw lijke grens tussen vreedzame en mi-
in 2e instantie wordt toegestaan. litaire toepassing van kernenergie.
'làar als de rechter ètht onafhanke- Hij oordeelde. al in 1965. dat
lijk is. is er .kans voor de A.K.B. "Duitsland als Drempelmacht techno
Aanoezien er zowel in Duitsland als logisch in staat zou zijn om atoom
hier nog steeds meer boerinnen zijn wapens te maken. als ze dat wilde
dan kerncentrales, mag de atoomlobby doen". Voor kernwapens is plutonium
w~l uitkijken. Er zijn in Duitsland. nodig. en om plutonium te produceren
behalve Isar, nog 10 kerncentrales heb je kerncentrales en opwerkings
in aanbouw. Zestien stuks zijn er al fabrieken nodig. Er zaten dus raili
in bedrijf. en drie zijn reeds stil- tatre bijbedoelingen achter die
gelegd. nl. Lingen I. Niederaichbach plannen voor een opwerkingsfabriek.
en Gundremmi ngen. De D~i tsers kunnen vert ragIOng
van ons wel stroom kriJgen, als er
nOiemeer kerncentrales worden stil- Omdat veel mensen in de politiek en
ge t, _ bij deatoomlobby de noodzaak nogkernafval probleemn~et ~o zagen. trad er grote vertra-

glng ln de bouwplannen op. Om alvast
Volgens de Duitse kernenergiewet ervaring op te doen. deed Duitsland
moet een kerncentrale ervoQr zorgen mee aan de Europese opwerkingsfa
dat het een oplossing heeft voor de briek in Mol. In 1967 werd tenslotte
gebruikte splijtstofstavèn. hetzi:j begonnen met de bouw van een duitse
opslaq. hetzij opwerking. opwerkingsfabriek (WAK) in Karlsru-
Momenteel zijn er 16 kerncentrales3 he. een kleintje van 35 ton/jaar.
in bedrijf die samen zo'n 29.000 m een zgn. ,proeffabriek. In 1971 kwam
radio-aktief ·afval per jaar opleve- deze in bedrijf en er werd tot nu
ren. waarva\l zo'n 350 ton/jaar ge- toe 11 ton/jaar splijtstof opge-
bruikte splijtstofstaven zijn. werkt.
Daarvoor heeft men verschillende op- Een zeer slecht resultaat. In mei
lossingen bedaèht. nl. 1980 trad er lekkage op tengevolge
1. opslagbassinsbij de kernçentra- van korrosie. Ontsmetting en repara-

les zelf. tie duurden 29 maanden. en kostte
2. aparte opslaggebpuwen (droge op- honderden miljoenen. Ook e~ders ging

slag) elders (tussenopslag). het slecht. In 1972 werd i!l de V.S.
3. opwerking. zowel in Engeland en de opwerkingsfabriek West-Valley na

Frankrijk als in de toekomst in 6 jaar stilgelegd. In 1974 sloot Eu-
Duitsland zelf. rochemic in Belgi!! na 4 jaar z'n

4. eindopslag in zoutkoePels. poorten. La Haque en Windscale funk
tioneerden slecht tot zeer slecht.
Bij een ernstig ongeluk in Windscale
in 1973 raakten 35 arbeiders radio
aktief besmet. en werd direkt geslo
ten na 4 jaar bedrijf.
Vanwege deze wereldwijde slechte re
sultaten en de ongunstige financiële
technische en politieke vooruitzich
ten besloot de duitse chemische in.
dustrie (Bayer en Hoechst) zich uit
de business terug te trekken. Dat
was in 1975.
Nu moesten de elektricite·itsbedrij
ven het initiatief overnemen. Ze
richtten in 1975 de PWK op en later
deOl-IK - de Deutsche Gesellschaft



fUt WiederaOfarbeitung von Kern
brennstoffen. Ze zaten met de groei
ende hoeveelheid kernafval omhoog.
Begin 1977 legde de DWK het plan op
tafel om in GOl"leben een opwerkings
fabriek (WAA.) van 1400ton/jaar te
bouwen. In 1985 moest de WAA in be
drijf komen.
Deze plannen. werden eerst goedge
keurd. Maar er kwam zoveel verzet.
dat de politici begonnen te aarze
len, vooral omdat er verkiezingen
voor de deur' stonden. Dus werd er
een internationale wetenschappelijke
commissie benoemd. Na aanvankelijke
tegenwerking -geen inzage in gege
vens- kwam hun rapport in februari
1979 klaar - 2200 pagina's. Daarna
werden 'hoorzittingen georganiseerd.
Het bleek dat het veiligheidsrapport
te vaag en te oppervlakkig was. dat
er nog geen oplossingen waren voor
de problemen, dat de nodige veilig
heidsmaatregelen strijdig waren met
het duitse demokratische stelsel.
Een andere conclusle was dat de hoe
veelheid afval na opwerking ca. 20 x
zo groot was. Kortom er deugde niet
veel van de plannen. Na enorme de
monstraties -140.000 mensen- besloot
Albrechi' tenslotte dat de bouw voor
al om politieke redenen, niet door
zou gaan.
Een voorlopige overwinnt.ng le~k het.

opslagptannen
Maar behalve de opwerkingsfabriek
zijn er in Gorleben ook twee boven
grondse tussenopslagplaatsen gepland'
voor kernafval, en bovendien eindop
slag in de plaatselijke zoutkoepel.
Die plannen gingen wel door. Intus
sen is die tussenopslag in Gorleben
gebouwd en zal er dit voorjaar met
werkelijke opslag begonnen worden,
als dat niet door akties verhinderQ
wordt. Ook zijn er intussen meer dan
100 proe~borinqen verricht, enkele
tot op 2000 m. Officieel onderzoek
door o.a. prof. Duphorn van de uni
versiteit in Kiel tóonde aan dat de
zoutkoepel volstrekt ongeschikt is.
Er is bijv. bij de flank van -de
zoutkoepel aardqas aangetroffen, er
zitten scheuren in, enz. enz.
Toch gaat het onderzoek door.
Ook doet men onderzoek in de oude
ijzermijn Konrad en wil men de zout
mijn bij Asse weer in gebruik nemen
voor opslag van laag, middel en hoog
aktief afval Ook de EeN heeft daar
de afgelopen jaren proefboringen
verricht. Het doel van al dat onder
zoek is om te bewijzen dat de vei
ligheid voldoende is, tegen alle ge~

vonden conclusies ts.,

nieuwe plannen
De 1400 ton opwerkingsfabriek in
Gorleben was van de baan. Maar al
spoedig werden nieuwe plannen ge
maakt. Eerst zouden er 3 klèine ko
men, later twee en nu nog maar êên
fabriek voor 350 ton , waarvoor dit
jaar de bouwvergunning wordt gege
ven. Vanwege de enorme tnvesteri ngen
konkurreerden enkele deelstaten Bei
eren en Nedersaksen om de fabriek in
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hun staat te krijgen. Er komen nu
nog 2 plaatsen in aanmerking waaruit
een keus qemaakt moet worden, nl.
Schwandorf in Beieren en Dragahn in
Nedersaksen.
Dragahn ligt blakb-ij Gorleben, en
het verzet kwam daar direkt weer op.
Men voelde zich verraden door Al
brecht's beloft dat er geen opWer
kingsfabriek zou komen.

tegenargumenten
Eên van de tegenargumenten is de
link di~ gel~gd wordt tussen opwer
king en kernwapens. Met een opwer
kingsTabriek, beschikt Duitsland o
ver plutonium voor eventuele duitse
of europese kernwapens. De angst
hiervoor bestond en bestaat ook in
de V.S en Rusland. Dat was achter
de schermen de voornaamste oorzaak
voor alle vertragingen. Een ander
tegenarqument is dat opwerking zon«
der kweekreàktoren volstrekt over
bodig is. Men weet al niet meer wat
men met het opgewerkt plutonium moet
.doen .• De prijzen zijn gezakt van $24
tot $4 .per gram plutonium.

te duur
Werd in 1982 gesproken over 4 mil
jard DM. nu worden bedragen genoemd
van 15 tot 22 miljard OM. De bouw
tijd, eer"Stgeschat op 5 a 6 jaar,
tal vermoedelijk· 12 jaar zijn. Zelfs
prominente atoomlobbyisten beginnen
te twijfelen. De aartsvader der
kernenergie Wolf Häfele denkt dat
een WAA pas bij 1500 tOn rendabel
zal zijn. ecU-woordvoerder Rohr
noemt het een kostbaar avontuur va·n
onoverzienbare omvang. De ervari~gen
met Kalkar leren dat de kosten zich
nog kunnen verveelvoudigen.
Ook de kerncentraleeigenaren worden
huiverig. Opwerking zou al gauw 4
tot meer dan 10 cent per kWh extra
kunnen gaan kosten. Kernenergie zou
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zich volledig uit de markt prijzen.
Daar voelen ze niet veel voor. Maar
een twintig jaar oude politiek en
eenmaal genoemen besluiten kunnen
moeilijk herroepen worden. Daarbij
komen nog angst voor prestige- en
gezichtsverlies.

ni etopwerking
De DWK heeft zelf a' berekend dat
direkte, opslag veel goedkoper is, en
technisch eenvoudiger. Eerst werd
bezweerd dat alleen 'natte' opslag
in water verantwoord was en droge
opslag te gevaarlijk. Plotseling
veranderde men van mening en koos
men voor droge opslag.
Eind 1983 werd vergunning gegeven
voor de bouw 'van een ~Zwjschenlager'

in Gorleben. bestemd voor 1500 ton
bestraal de splijtstof. Samen mêt op
werkingskontrakten met Engeland
(Windscale) en Frankrijk(La Haque)
van ca. 2000 ton, hebben de duitsers
voor de splijtstOf die de komende 10
jaar uit de kerncentrales komt, een
zeer voorlopige oplossing gevonden.
Voor de tijd daarna denken ze aan
opslag in de GOrleb.en zoutkoepel,
Van 1979 tot 1982 is voor 1110 ml1-
joen onderzoek gedaan. Náder onder
zoek, nl. de aanleg van proefschach
ten, 'gaat 11100 miljoen kosten en
duurt tot na 1990. Pas rond 2000 zou
eindopslag van kernafval mogelijk
zijn.

akties
Tot nu toe hebben akties alleen voor
uitstel en vertraging gezorgd.
"1aar moed verloren is alles verlo
ren. 24 maart beginnen in Gorleben
nieuwe akties. Een 3?-km-lanqe men
selijke keten wordt gevormd om alle
wegen naar de opslagplaats in Gorle
ben te ,blokkeren. Bij vorige blokka
deswerd een geheim proef-transport
met een lege kontainer geblokkeerd.
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De politie kwam en ontruimde met
harde hand. Een lege kontainer weegt
80 ton. In april zal transport van
laag- en middel-aktief afval (LAVA
en MAVA) beginnen, in juli 1984
transport van splijtstofstaven.
Behalve als protest tegen de opslag
zelf, zijn de akties ook bedoeld om
te wijzen op het gevaar van het
transport. Er is gevaar dat bruggen
langs de route het gewicht van volle
containers (ca. 100 ton) nlét kunnen
dragen.
Half april worden niet alleen alle
wegen, maar ook spoorwegen geblok
keerd. om de eerste echte transpor
ten tegen te houden.
Ook zijn en worden akties gehouden
tegen proefboringen en de aanleg van
een ondergrondse opslagplaats voor
hoog-aktief afval in de zoutkoepel
in Gorleben. Vlakbij ligt Dragahn.
waar waarschijnlijk een opwerkings
fabriek wordt gebouwd. Nu de legale
aktiemiddelen zijn uitgeput, gaat

men over tot burgerlijke ongehoor
zaamheid en nog radikalere akties.
Er zijn al een aantal geheime, nach
telijke akties uitgevoerd. waarbij
veiligheidshekken en industri~le ei
gendOlllÎ1en werden vernield. Meer ak
ties zullen volgen.

gevaren
In La Haque en Windscale/Sellafleld
worden de radfo-aktieve stoffen op
zee geloosd. In Oragahn of Schwan
dorf kan dat niet. Men heeft al dun
bevolkte grensstreken uitgezocht om
het gevaar te verminderen, Toch zul
len nog grote hoeveelheden. vooral
gasvormige stoffen geloosd worden.
HOèWel er in Duitsland. technieken
zijn ontwikkeld om Krypton-85 af te
scheiden zal deze techniek uit kos
tenoverwegingen niet toegepast wor
den. Alle Krypton-85 zal worden ge
loosd.·evenals alle koolstof~14en

Tritium. Behalve de lozingen dreigt

er het gevaar van
--lekkages, zoals o.a. in La Haque

en Windscale veelvuldig is voorge
komen.

--kritikaliteit. d.w.z. plutonium en
uranium kunnen zo gekoncentreerd
raken dat er kettingreakties gaan
optreden - met als gevolg explo
sies en het vrijkomen van de gas
vormige:splijtingsprodukten.

--explosies door chemische stoffen.
die in grote hoeveelheden aanwezig
zijn.

--branden - kerosine(vliegtuigbenzi
nel en tributylfosfaat fungeren
als oplosmiddelen en zijn zeer
brandgevaarlijk.

--neerstortende meteorieten. vlieg
tuigen.

--(atoom)bomexplosies in geval van
oorlog.

Hopenlijk hebben de akties resultaat~

J.B.

FINANCIELE NASLEEP HARRISBURG
-------OOK GEKNOEI BIJ SCHOONMAAK---------ot

1-1,86 miljard
Op woensdag 28 maart 1979, 36 sekon
den na 4 uur 's morgens, viel een
aantal waterpompen uit, in een van
de 2 kerncentrales op Three Mile Is
land (TMI-2). 16 ki1ometer ten zuid
oosten van Harrisburg. Pennsylvanîa,
Amerika. Zo begon het ongeluk in de
kerncentrale bij Harrisburg.
Op woensdag 28 maart '84 was het dus
vijf jaar gelden. dat het ongeluk in
Harrisburg gebeurde. Hoe staat het
met de financiäle kant van de zaak ?
Vlak na het ongeluk schat de firma
Bechtel dat de reparatie van Harris
burg 140 miljoen dollar zou kosten.
In augustus 1979 verhoogt Bechtel de
schatting op een. bedrag tussen 240
en 320 miljoen dollar. De kosten van
vervanging van de reaktorkern zijn
daar niet bij inbegrepen. Deze be
dragen 60 tot 85 miljoen dollar. Als
alles goed loopt, zal Harrisburg in
1983 weer in bedrijf komen. Maar
Bechtel betwijfelt of de kerncentra
le wel weer stroom zal kunnen leve
ren. (1).
Op 30 oktober 1979 verschijnt het
rapport van de. kommissie-Kemeny. De
ze kommissie is ingesteld door de
president. In dit rapport wordt aan
gegeven dat de kosten voor herstel
van de kerncentrale te Harrisburg
tussen 249 en 503 miljoen dollar
zullen bedragen; met de kosten van
rampenbedstrijding en vervanging van
het vermogen (er moet stroom van el-

ders worden aangekocht) zijn de kos
ten tussen 1 m1ljard en 1.86 miljard
dollar. De kosten zijn 1 miljard
dollar in het geval Harrisburg weer
in januari 1983 in gebruik wordt ge
nomen en 1,86 miljard· bij het op
starten van de kerncentrale in janu
ari 1985. (2).

4 miljard
De direktie van .Harrisburg heeft
ernstige problemen in· 1980. Van de
2500 mensen die in 1980 aan de
schoonmaak werken. zijn er wegens
geldgebrek 500 op straat gezet. Het
schoonmaken van de kerncentrale
wordt daardoor minstens vertraagd
tot 1986. -In bedrijfname in 1983 is
niet meer reäel. De reden van de
vertraging is dat de Pennsylvania
Public Utility Commission (een kom
missie met o.a. vertegenwoordigers
van·konsumenten, die de tarieven
vast· mag stellen) een verzoek van de
eigenaar van Harrisburg om 35 mil
joen dollar bij elkaar te krijgen
uit een extra verhoging van de elek
triciteitstarieven. heeft verworpen.
Daardoor is het kortlopend krediet
ook aan band~n gelegd. Door de ont
slagen worden ontwerp en bouw van
hulpinstallaties die nodig zijn voor
de schoonmaak-operatie het meest ge
troffen. De autoriteiten van de
staat Pennsylvaniea zijn hard aan
het werk om oplossingen voOr de fi
nanciering van de schoonmaak te vin
den. nu duidelijk is dat de lasten

te hoog zijn voor Metropolitan Edi
son. de eigenaar van Harrisburg• (3)
Deze eigenaar van Harrisburg· vraagt
in 1980 de overheidskommissie voor
toezicht op kernenergie (NRC) de
schade te vergoeden. De NRC weigert
dit op 8 juni 1981. Daarop stapt de
eigenaar van Harrisburg in december
1981 naar de rechter. om een schade
claim van ruim 4 miljard dollar
kracht bij te zetten. Het belang
rijkstearoument van MetroDolitan
Edison is. dat de NRC had kunnen we
ten dat een ongeluk als met de kern
centrale te Harrisburg mogelijk was
en dat de NRC verzuimd heeft dit aan
de elektriciteitsbedrijven mee te
delen.
De schadeclaim van 4 miljard dollar
bestaat uit de volgende onderdelen:
één miljard voor schoonmaak van de
kerncentrales; 430 miljoen dollar
voor reparatie.vervanging of verbe
tering van delen van de kerncentrale
en voor verbeterde opleiding van
personeel; 1.59 miljard dollar voor
vervangende stroomkosten; 950 mil
jard dollar wegens gefnvesteerd ka
pitaal voor het geval dat de kern
centrale niet meer in bedrijf kan
komen. (4) We zien dat de kosten van
Harrisburg gestegen zijn van 1 tot
1,85 miljard dollar in 1979 tot 4
miljard dollar in 1981.
De eigenaar van Harrisburg heeft
niet alleen schadevergoeding geeist
van de NRC. maar ook van de bouwer
van de kerncentrale. de finna Bab
cock and Wilcox. Ook deze claim be-
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droeg 4 miljard dollar. een vervier
voudiging van de schadevergoeding
die in 1980 werd ge~ist. De zaak
komt in 1982 voor de rechter. In ja
nuari 1983 wordt de zaak buiten de
rechter om beslist. Babcock and Wil
cox verklaart zich bereid 37 miljoen
dollar te betalen aan de eigenaar
van Harrisburg als bijdrage aan de
schoonmaak van de kerncentrale.
Waarom de eigenaar van Harrisburg,
die 4 miljard had ge~ist. instemt
met een bedrag van slecht$ 37 mil
joen dollar. is niet duidelijk. Wel
duidelijk is dat deze 37 miljoen
dollar de eerste financil!le bijdra
ge is aan de schoonmaak, afgezien
van verzekeringsgelden. (5) Kortom.
het is nog steeds niet duielijk wie
de schoonmaa« van de verongelukte
kerncentrale zal betalen.

aftrekbaar
In 1983 worden pogingen ondernomen.
om eindelijk de financiering van de
schoonmaak van Harrisburg rond te
krijgen. In januari 1983 stuurt de
direktie van het Edison Electric In
stitute (EEI) een brief naar 123 A
merikaanse elektriciteitsbedrijven
met de vraag geld te geven voor de
schoonmaak. Van tevoren werd ge
steld dat slec~ts betaald zou moeten
worden. als de totale bijdrage min
stens 100 miljoen dollar zou zijn.
Maar de elektriciteitsbedrijven voe
len er niet veel voor. Er wordt
slechts 58 miljoen dollar toegezegd.
(6) Misschien dat de situatie in
1984 beter wordt: in januari 1984
heeft de overheid besloten dat gif
ten aan Harrisburg aftrekbaar zijn
van de belasting (7). Zo worden de
ze kosten uiteindelijk afgewenteld
op dé belastingbetalar. In augustus
1983 maakt de eigenaar van Harris
bul'lg bekend. dat de schoorvnaakvan
de kerncentrale tot 1988 zal duren.
(8J. Over de reparatie of in be-

Het eerste proces (of eigenlijk al
het tweede) is voor de familie Kui
per slecht uigevallen: Hun eisen
zijn afgewezen.
Ze gaan daarom in hoger beroep tegen
deze uitspraak totdat er in hoogste
instantie over deze zaak geoordeeld
is.
Een proces voeren is een dure zaak.
als je de~ verliest. In dit geval
iets van 115-20.000 gulden. Gelukkig
is het geld hiervoor al binnen. Via
gar~~tstellingen voor gedeeltes van
het bedrag en giften is er al zoveel
binnen. gekQmen dat een eventuele
verloren rechtzaak geel'l grote per
soonlijke financiäle. aanslag zal be
tekenen.

drijfname van Harrisburg wordt niet
meer gesproken.
Pogingen om de financiering van de
schoonmaak rond te krijgen mislukken
echter. Op 14 oktober 1983 wijst~e

Pennsy'lvanf aPub'l Ic Utility Commis
sion een verzoek van de eigenaar van
Harrisburg IIf. om door een Verande
ring in de afschrijvingsmethode 17
miljoen dolla~ beschikbaar te krij
gen. Hierdoor zal het werk in 1984
langzamer gaan dan gepland. Verte
genwoordigers van het ministerie van
Energie hebben het elektriciteitsbe
drijf laten weten. dat dit ministe
rie de plannen zal moeten schrappen
om een deel van de schoorvnaakkosten
voor haar rekening te nemen; dit
scheelt in 1984 14 miljoen dollar.
Omdat er nog geen bijdrage is van de
elektriciteitsbedrijven via het EEI,
is in 1984 voor de schoonmaak onge
veer 50 miljoen beschikbaar. Dit is
de helft van het bedra.g dat men in
1984 zou willen besteden. Een ver
mindering van de beschikbare gelden
met 50% betekent dat meer dan -de
helft van de geplandé wer1<zaamheden
opgeschoven moet worden. Handhaving
van de staf en van de installaties
kosten alleen al tussen 30 en 40
miljoen dollar per jaar. (9) Het"is
derhalve goed mogelijk. dat de
schoonmaak pas na 1988 klaar is.

vervalste gegevens
Begin 1983 komen een aantal pijnlij
be zaken aan het licht. Ten eerste
wordt bevestigd dat in de maanden
voor het ongeluk gegevens over het
koelsysteem werden vervalst. De lek
kages .waren zo erg, dat de centrale
volgens de veiligheidsvoorschriften
stilgelegd had moeten worden. Omdat
stilleggen geld k~st. werd destijds
besloten gegevens over de omvang van
de lekkage te vervalsen. Maar ook
bij de schoonmaak van de verongeluk
te kerhcentrale worden veiligheids-

gemaakt is dat de elektriciteit aan
gesloten blijft. tot er een uit
spraak gedaan is in de beroepsproce
dure, heeft de uitspraak nog geen
consequenties voor de Kuipers. Het
licht brandt nog.
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eisen genegeerd. Volgens de mensen
die dit naar buiten brachten. Parks
en King. werden voorschriften over
treden om op tijdschema te kunnen
blijven; immers. hoe langer de
schoonmaak duurt. hoe meer het gaat
kosten. De direktie van Harrisburg
vond dat Parksen King hun mond had
den moeten houden en daarom werden
ze ontslagen. (10) De rechter neemt
de beschuldigingen van Parks en King
echter wel serieus. en besluit tot
een proces tegen de eigenaar van
Harrisburg. dat in mei 1984 zal be
ginnen (11).
De" niet verongelukte kerncentrale
TMI-1 ligt sinds maart 1979 stil. Er
zijn vele problemen aan het licht
gekomen, diemen binnenkort verhol
pen hoopt te hebben. Wanneer TMI-l
weer op zal starten is nog onduide
lijk.

konklusie
Konklusie: de financiäle ramp is
veel erger dan aanvankelijk ver
wacht. De schoonmaak- en reparatie
kosten zijn verviervoudigd tot 1,4
miljard dollar. Het aanvankelijke
plan om de kerncentrale in 1983 weer
in bedrijf te nemen. is niet uitge
komen. Integendeel, het moment
waarop de schoonmaak van de veronge
lukte kerncentrale klaar kan zijn.
schuift steeds verder .op. Over in
bedrijfname van Harrisburg wordt
niet meer gesproken. Het is nog
steeds onduidelijk wie de schoonmaak
zal betalen. Dit ongeluk - dat zeker
niet het ernstigste ongeluk is dat
met een kerncentrale kan gebeuren 
is een onbeheersbare financiäle
ramp. We kunnen er uit leren. dat de
kernindustrie de problemen veel te
licht op vat. Om een dergelijk onge
luk·met een Nederlandse kerncentrale
te voorkomen. is er maar één oplos
sing: Dodewäard en Borssele moeten
dicht en" er mogen geen nieuwe kern-
centrales gebouwd worden. H.O.

Dat komt ook omdat er in Friesland
al meer dan 2000 gezinnen zijn die
gebruik maken van de mogelijkheid om
een gedeelte (2.7%) niet te betalen.
Dit proces is ook hun proces.
Doordat er van te voren de afspraak



ENERGIEBELEID EN ONDERZOEK
DUURZAME ENERGIE NOG STEEDS ONDERGEWAARDEER

Tabel 1. Totale overheidsuitgaven voor het energieonderzoek in Neder
land.

De uitgaven in de industrie zijn vanaf 1981 constant verondersteld.
Zie ook tabel 2. .

Tabel 3. Totale uitgaven voor energieonderzoek door overheid en indus
trie tesamen in miljoenen guldens van 1981.

Tabel 2. Totale uitgaven van de industrie voor energie in Nederland
(miljoenen guldens, prijsniveau 1981, vanaf 1981 zijn de industrie
uitgaven constant gehouden).

2000 niet groter kunnen zijn dan een
bijdrage van ten hoogste 5% in de
Nederlandse energievoorziening (25%
van de elektriciteitsproduktie).
Voor de bijdrage van alle duurzame

Type onderzoek 1977 1979 1981 1983 1985 totaal '77-'86
1. Duurzame energie 30 39 70 57 62 258x2= 516
2. Energiebesparing 34 41 51 67 62 255x2= 510
3. Olie en gas 6 7 3 3 3 22x2= 44
4. Steenkool 15 18 111 108 131 383x2= 766
5. Uranium 172 174 154 142 75 717x2=1454
6. Diversen 31 37 33 36 39 176x2= 352

Totaal 288 316 422 413 372 181lx2=3622
Bedragen in miljoenen guldens van 1981.

Type onderzoek 1977 1979 1981 1983 1985 Totaal '77-'86
1. Duurzame energie 13 17 23 23 23 (198)
2. Energiebesparing 50 59 86 86 86 (734)
3. Olie en gas 115 217 240 240 240 (2104)
4. Steenkool 48 50 94 9A 94 (760)
5. Uranium 25 24 24 24 24 (242)
6. Diversen 32 48 52 52 52 (472)

Totaal 283 415 519 519 519 (4510)

Bedragen in miljoenen guldens van 1981.

Type onderzoek 1977 1979 1981 1983 1985 Periode' 77· '86
1. Duurzame energie 43 56 93 80 85 714
2. Energiebesparing 84 100 137 153 148 1244
3. Olie en gas 121 224 243 243 243 2148
4. Steenkool 63 68 205 202 225 1526
5. Uranium 197 198 178 166 99 1696
6. Diversen 63 85 85 88 91 824

Totaal 571 731 941 932 891 8132

tot 1986 de ohderzoekinspanning ten
bate van kernenergie dus oplopen tot
het fantastische bedrag van ca. 3,5
miljard gulden. De vrucht van dit
onderzoek zal echter tegen het jaar

De bijgevoegde tabellen geven een
indruk van de uitgaven voor onder
zoek in ons land. Met name gaat het
hier om de periode '77 tot en met
'86, dus een periode van in totaal
10 jaar. De uitgaven na '82 zijn ra
mingen. Voor wat betreft het indus
trie-aandeel is aangenomen dat na
'81 de uitgaven constant blijven.
Dit laatste in verband met ontbre
kende gegevens. Een dergelijke aan
name spoort met de door het be
drijfsleven en de particuliere in
stituten in 1981 afgegeven schattin
gen voor het jaar 1985.
Wanneer we de uitgaven bezien valt
het kleine aandeel voor duurzame e
nergie direct op. Het percentage
ligt rond de 15% bij deoverheidsbe
stedingen en rond de 5% bij het be
drijfsleven. Kernenergie scoort bij
de overheidsuitgaven het hoogste,
namelijk gemiddeld ca. 40% en bij
het bedrijfsleven ca. 5%.
Duidelijk blijkt dat het bedrijfsle
ven weinig geTnteresseerd is in
kernenergie en dat de overheid de
kosten moet dragen. Dit wordt nog
dûidelijker wanneer we ons realise
ren dat in de periode vanaf 1960 ook
reeds meer dan 2000 miljoen gulden
door de overheid aan kernenergie-on
derzoek werd besteed. In totaal zal

Een energiebeleid kenmerkt zich niet
alleen door de keuze van brandstof
fen en hoeveel~eden die gebruikt
worden. Met name voor nieuwe ener
giebronnen moet onderzoek verricht
worden. Zowel de overheid als het
bedrijfsleven geven geld uit voor
het onderzoeken van kernenergie,
steenkoolverbruik, windmolens, zon
ne-energie etc.
Tot ongeveer 1974 werd door de over
heid alleen maar onderzoek gesubsi
dieerd naar de toepassing van kern
energie. Sindsdien wordt er ook aan
energiebesparing en duurzame ener
giebronnen gewerkt.
Kernenergie mag dan procentueel
steeds lager scoren in het êver
heidsbudget, het blijft nog steeds
de grootste uitgavenpost. Duurzame
energiebronnen worden nog steeds on
dergewaardeerd. Dodewaard, Borssele,
Kalkar, de UCN, ze hebben miljarden
gekost en dragen maar enkele procen
ten bij aan onze energiebehoeft,
terv/ijl de mogelijke bijdrage van
duurzame energiebronnen vele malen
zo groot is.

uitgaven
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energiebronnen tesamen geldt een on
derzoekuitgave van 1986 van 0.7 mil
jard en een mogelijke bijdrage van
tenminste eveneens 5%. Hieruit
blijkt dat de duurzame bronnen met
tenminste een factor 5 worden onder
gewaardeerd. De verwachtingen ten
aanzien van de duurzame bronnen heb
ben de neiging om mee te vallen.
Voor kernenergié geldt eerder het
omgekeerde. Voor energiebesparing
geldt ten opzichte van kernenergie
hetzelfde als voor de duurzame bron
nen. De onderzoeksuitgaven van 1.3
miljard staan hier tegenover een
bijdrage in de energievoorziening
van zeker 10%. mogelijk 30%. De 'on
derwaarderingsfactor' ligt dan tus
sen 6 en 18.
We kunnen gerust stellen dat de ach
terstand in de ontwikkeling van
duurzame energiebronnen vooral ver
oorzaakt is door dè grote aandacht
voor kernenergie.

de ontvangers
Tabel 2 geeft aan dat ca. tweederde
van het onderzoek zich afspeelt bin
nen de sfeer van de zeer grote ener
giebedrijven. Ook de gelden voor e
nergiebesparing en voor de post di
versen (waarvan 30% bestemd is voor
elektriciteitsopwekking) vallen gro
tendeels binnen deze sfeer.
De overheidsuitgaven die zoals we al
zagen zeer sterk gericht zijn op
kernenergie en kolen. vallen vooral
toe aan grote instituten (fOM-ECN
TNO-Kalkar) die nauw met de grootin
dustrie samenwerken.
De geldstroom circuleert vooral bin
nen een klein ener9ie-onderzoekswe
reldje. waar grootschaligheid troef
is. Deze situatie verklaart veel van
de onevenwichtigheid in de besteding

van onderzoeksmiddelen. Er is naUWe
lijks een circuit denkbaar waarbin
nen tot nu toe op zo irrationele
grónden zovee1 geld besteedt werd en
waar men tegelijkertijd.zonadrukke
lijk wijst op de irrationele en emo
tionele argumentatie van buitenaf.
Het komplexe geheel van adviserende
en beslissende instanties die de
verdeling van de geldstroom regelen
bestaat zoals te verwachten was weer
voor de meerderheid uit vertegen
woordigers van dezelfde grote insti
tuten e~ de industrie. (o.a. Shell.
Phi Hps , KEMA. TNO).
(Olieslaaf of Eigen baas. Ecologi
sche uitgeverij. 1983).

grootschaligheid
Grootschalige technologie kenmerkt
zich vaak door grootschalige proef
installaties. Dit blijkt ook uit de
on~erzoekuitgaven. Kernenergie- en
koleninstallaties vergen zeer grote
bedragen voor 'pilotplants'. Zulke
zeer grote proefprojek.ten leggen de
uitgavenstroom voor vele jaren
vast. Het meest opvallende voorbeeld
is hier het proefprojekt Kalkar. De.
Nederlandse bijdrage aan dit projekt
is in 1983 nog steeds ongeveer even
groot als voor het onderzoek naar
alle duurzame energiebronnen tesa
men. Op de begroting van Ekonomische
zaken is nog weer 50 miljoen uitge
trokken voor voltooiing van de reak
tor (volkskrant. 1-3-84).
De snelle stijging van de onderzoek
gelden voOr kolen (~n verdrievoudi
ging tussen '79 en '81) hangt even
eens samen met de schaalgrootte van
de installaties. Bij het onderzoek
naar energiebesparing en duurzame
bronnen gaat het om klei ne proefpro
jekten. Het is daarom zaak om de

1

praktische toepassing in grotere
aantallen te subsidi~ren. Praktijk
~proeving via grootschalige proef
installaties k-an immers heel goed
vergeleken worden met pro~uktie-aan

loop voor kleinschalige installa
ties. Helaas is het zo dat men deze
vergelijking nfet maakt en d~ aan
loop naar toepassing van kleine in
stallàties op grote schaal niet als
onderzoek beschouwd. Hier ligt een
belangrijke verklaring voor de wijze
waarop dé achterstelling van duurza
nie energil ! en energiebespari ng vorm
krijgt in het onderzoek. Zonne- en
w'ind- en élio-énergie. zo zegt men
dan. moeten zich eerst maar op de
markt waarmaken. Bij de grootschali
ge varianten gaat het heel anders.
·Daar stelt men dat het een 'speer
punttechno1ogie' betreft ·waarbi j de
overheid het risico moet dragen. De
overheid moet dan blijkbaar doorgaan
met steun aan het 'onderzoek', totdat.
h~t bedrijfsleven de markt rijp
àcht.
Het zal niet gemakkelijk zijn hierin
verandering te brengen. Zeker niet
in deze tijden waarin steeds eenzij
diger gelet wordt op grootscbalige
direkt rendabele technieken. De e
nergiebeweging zal door moeten· gaan
met het aandragen van concrete voor
stellen en ideeën. zowel waar ze te~

gen zijn als waar ze voor zijn. We
moeten blijven waarschuwen voor het
gevaar van een eenzijdige bepaling
van het energiebeleid door de indus
trie. Onze 'eigen ideeën izjn de
moeite van het uitdragen waard en
moeten Zoveel mogelijk toegepast
worden op ·kleine schaal en lokaal
niveau.

J.O.l.
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KERNCENTRALES DICHT.
I----ATOOMAFVAL IN ZIJPE OF IN ZOUTKOEPELS Of ....

CONCEPT TEKST. CAANDEELHOUDERSOVEREENKOrST).

DE QNP.EijTEKENENDEN PRODUCENTEN HEBBEN ZICH TOT DEELNAME
IN COVRA BEREID VERKLAARD MITS UITDRUKKING ZAL WORDEN
GEGEVEN:

1. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN COVRA VOOR AL HET RA
DIOAKJIEF AFVAL {INCLUSIEF HET ZGN. KERNSPLIJTINGS
AFVAL}.

2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN COVRA VOOR ZOWEL EEN
KOSTENDEKKENDE EXPLOITATIE· ALS VOOR FONDSVORMING
TEN BEHOEVE VAN DE VERWIJDERING EN DE OPBERGING VAN
RADIOAKTIEF AFVAL;

3. DE UITSLUITING VAN VORDERI~G~~ OP GROND VAN NACAL
CULATIES VOOR EENMAAL AAN CUVRA OVERGEDRAGEN RADIO
AKTIEF AFVAL EN VAN DE MOGELrJK~EID TOT TEBVUGlEN~
DING VAN ZODANIG OVERGEDRAGEN AFVAL DOOR CU RA.

".0.

Bert de Vries, de fraktievoor
zitter van het CDA, heeft op 30
maart j .1. in Vriescheloo ge.
steld, dat het CDA tijdenlil deze
kaDinetsperiode zeker geen voor
stellen tot proefboren in zout
koepels zal doen. Hij sluit
echter niet uitJdat er nog
eens een onderzoek in zout
koepels zal komen. De Vries
zei zich er van be~st te zijn,
dat er zeer grote bezwaren te
gen de proefboringen zijn. "Een
dergelijke wijze van .opslag kan
zelfs een riskante zaak zijn",
aldus de Vries. Hier zouden
we uit af kunnen leiden, dat de
proefboringen weinig kans
maken. Maar ja, het CDA zegt
wel vaker dingen, die niet.uit
blijken te kOlllen. :eovendien is
het nog de vraag wat het CDA
zal doen als de regering met
proefboringsplannen ·komt. .

COVRA
Op 27 maart jl. heeft minister
Winsemius van ova, milieubeheer
een brief naar de Tweede Kamer
gestuurd over de Centrale Or
ganisatie voor Radioaktief Af
val (COVRA). Het blijkt dat de
ruzies tussen de minister en
de producenten van het afval
(dus vooral Dodewaard en Ilors
sele), waarover in de vorige
Atoomalarm I;>ericht werd, be
slecht zijp. De ruzies gingen
over de zogeheten nakalkulaties;
dit ~ijn rekeningen die gestuurd
zouden worden als achteraf
blijkt dat de kosten hoger
zijn dan verwacht. Ook wilden
de producenten uitsluiten,
dat de COVRA afval terug
zou kunnen sturen. Tenslotte
wilden de producenten, dat
COVRA de verantwoordelijk
heid zou krijgen vooral het
afval en dus ook voor het
kernsplijtingsafval.
Uit de brief van de minister
blijkt dat. de directies van de
kerncentrales op alle punten
gelijk hebben gekregen. Volgens
de ontwerp-tekst van de aandeel
houdersovereenkomst lde COVRA·
wordt een NV) worden vorderingen
op grond van nakalkulaties voor
éénmaal aan COVRA overgedragen
radioaktief afval evenals de
moqelijkheid oo·t terugzending
van aan COVRA overgedragen af
val uitgesloten. Als de COVRA
ophoudt te bestaan, .i.s de Stallt

bereid het beheer van het atoom
afval over te nemen.
Dit alles betekent du., dat ho
gere kostan dan verwacht op re
kening van de staat zullen ko
Q!n. De werkelijke kosten van
opslag van atoomafval kunnen zo
afgewenteld worden. Een fraaie
_nier om de kosten van atoom
stroom laag te houden!! De
producenten van het afval be
talen een bepaald bedrag en
zijn het afval dan voorgoed
kwijt. Gaat er iets mis, dan
komen de lasten op de overheid
en dus op de bevolking te be
rusten.
Minister Winsemius is ermee ak
koord geqaan. dat de COVAA
zich bezig moet houden met al
het afval, dus ook met het
kernsplijtingsafVal. In de
COVRA hebben de kerncentrales
de meerderheid. we zien hiër
dat de kerncentrales een on
derneming oprichten, waar ze
de grootste vinger in de pap
hebben, doordat deze onder
neming onafhankelijk is van
de kerncentrales, raken deze
zo hun afval kwijt. De over
heid gaat hiermee akkoord.
Minister Winsemius heeft inge
stemd met alle eisen van de
kerncentrale~•

ook definitief
Winsemius wijst in deze brief
op een misverstand, als zou
COVRA zich alleen maar bezig
moeten houden met tijdelijke
opslag van licht- en middel
aktief afval. Nee zegt de
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minister, COVRA zal zich bezig
moeten houden met al het afval.
Bovendien moet COVRA vorm en
inhoud geven aan de definitie
ve opberging van het afval
als het na de periode van 10
jaar tijdelijke opslaq Zijpe
moet verlaten. De COVRA zal
"ook het probleem van het
kernsplijtingsafval ter hand
moeten nemen". Dit moet ge
beuren in overeenstemming met
het overheidsbeleid.
De COVRA zal dus moeten zoeken.
naar een definitieve opslag
plaats voor het atoomafval. De
overheid besteedt de taak om
iets te doen met het atoCllll/lf
val ui t aan een ondernemin9,
waa;rin de produecenten van het
afval de meerderheid van de
aandelen hebben. we kunnen
daarom verwachten dat de opslaq
plannen in overeenstemming
zullen zijn met de wensen van
de prodUcenten om het a toan
afval zo .snel en zo goedkoop
mogelijk kwijt 1=8 raken. Of
rekening zal worden gehouden
met de belangen van de mensen
die bij een opslagplaats wonen,
of met de belangen van de toe
komstiqe qeneraties en van
het milieu, is zeer de vraag.
De Tweede ·I<:amer zal nog moeten
praten· over de COVRA. Hopenlijk
komt er forse kritiek.
Binnenkort zullen we weten
wat de overheid voor plannen
heeft met het atoomafval. Het
régeringsstandpunt over het
atoomàfval verschijnt begin
april. we zijn benieUWd.



WED

We hebben al vaker aandacht besteed
aan de WED (Atoomalarm 2, pag.11),
voor een deel omdat een aantal leden
van de redaktie hieraan deelnemen.
Wij ontvingen half februari een
brief van een aantal plaatselijke e
nergiegroepen, die zich hard maken
voor een versterkte service-verle
nende funktie van de WED. (bv. via
het WED-Bulletin). Wij geven hier
het grootste gedeelte van de brief
weer:
'Enkele maanden terug verscheen het
stuk 'op zoek naar duidelijkheid'.
Doel ervan was te komen tot een be
tere struktuur van de landelijke e
nergiebeweging. De onderlinge kommu
nikatie kan stukken beter. De lande
lijke klubs moeten ophouden elkaar
te bekonkurreren, met name als het
gaat om het verkrijgen van subsidies
ter ondersteuning van plaatselijke
groepen. De WED moet zich richten op
haar ondersteuningsfunktie en er
niet naar streven wéér een nieuwe
landelijk klub te worden naast de
bestaande.
Dit voorstel heeft geleid tot enkele
tientallen positieve reakties. mon
deling en schriftelijk. Op basis
hiervan hebben we met een aantal
mensen gewerkt aan een voorstel voor
de verbetering van de servicefunktie
van het WED-projektbureau.

GROEN
WINKEL

De energiewinkel is niet meer. leve
de Groenwinkel.
Het zal sommigen van u opgevallen
zijn dat er 1n de voormalige ener
giewinkel nu pannekoeken verkocht
worden. Dat klopt. Omdat de energie
winkel nog maar êên dag per week o
pen was. werd er gekeken naar een
andere vorm. Dat werd dus fusie met
de Groenwinkel.
De Groenwinkel had naast de woon
groepen. zaden. wandelkaarten. bio
logisch tuinieren. groene spelen.
milieu etc. al een energieafdeling,
dus vreemd i s de materie er niet.
De Groenwinkel is gevestigd in de
Oude Kijk in 't Jatstraat 62 en is
op normale winkeltijden open.
Kom eens langs.

Op de eerste plaats stellen we voor
het WED-bulletin uit te bouwen tot
een volwaardig maandelijks kommuni
katieblad voor de energiebeweging.
Met de energiebeweging doelen we op
het bekende rijtje landelijke orga
nisaties. de 20 à 30 WED-groepen, de
kerngroepen van VMD. die zich op e
nergie richten. de ODE-groepen en de
stroom-, energie- en basisgroepen.
Kortom de groepen, dié zich richten
op zelfbouw. plaatselijke beleidsbe
Ynvloeding. voorlichting en de lan
delijke energiepolitiek.
Het blad moet geen uitgebreide dis
kussies en achtergrondinformatie be
vatten. wel een agenda. informatie
over hoe groepen bezig zijn, over
zichten van andere bladen, van nieuw
ma teriaa1 e ,d.
Als tweede poot van de servicefunk
tie van het projektbureau van de WED
zien we haar doorverijs- en informa
tiefunktie: Waar zit deskundigheid.
hoe kom je aan poen, welk materiaal
is er. welke groepen zijn waarmee
bezig, met dat soort vragen willen
we bij het projektbureau terechtkun
nen. Het projektbureau heeft deze
funktie al voor een deel. Het komt
erop aan haar uit te bouwen en er
ook meer bekendheid aan te geven.
Dit voorstel wordt ondersteund door
groepen uit Nijmegen. Haarlem, A-

ALMELO

Op de zaterdag voor Pasen is er weer
een manifestatie en fakkeloptocht in
Almelo. Nieuw dit keer is een sympo
sium, met sprekers uit binnen- (Joop
Boer. Thijs de la .Court, Willem de
Ruiter) en buitenland (Roger Moody,
Annemarie Borgman) die het zullen
hebben over de kernenergiecyclus in
het algmeen en de ultracentrifuge in
het bijzonder.
Voorlopig ziet het programma er zo
uit: 's Morgens symposium. 's mid
dags manifestatie met o.a. Proloog
en Capriool, en 's avonds de fakkel
optocht.
Uit Groningen zal om half negen een
bus vertrekken.
In de volgende Atoomalarm wordt hier
uitgebreid op teruggekomen.

mersfoort. Dinteloord. Amsterdam en
Utrecht. Een meer uitgewerkte versie
van het voorstel is verkrijgbaar op
onderstaand adres, waar je ook je
reakties kwijt kan.
Frans Rooijers
Werkplaats Energie Aktie
Kanpersingel 72
Haarlem
023-312846 (340576)'.
Verder is maandag 27 februari de
eerste bijeenkomst van de nieuwe WED
groep geweest. Er waren ca. 18 men
sen die zich gaan richten op het be
invloeden van het plaatselijk beleid
t.a.v. milieu, afval, energie, wo
ningbouw en isolatie. De interesses
waren enigszins verdeeld in twee
groepen: Eén die aktief met een
kringloopcentrum bezig wilden gaan
en een andere die meer vat wilde
krijgen op het lokaal energiebeleid
en/of woningisolatie. De meesten
hadden op een of andere manier al
meer ervaring op deze gebieden zodat
er hopelijk enkele slagvaardige
groepen ontstaan. Er kunnen nog men
sen meedoen.
Contacttelefoonnummers:
Stad Groningen: 050-130800
Winschoten e.o.: 05970-14973
West-Groningen en Noord-Drenthe:
05945-12912 J.O.L.
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EGD VIA SEP TEGEN KALKAR

Alleen jammer dat er in diezelfde
vergadering niet serieus op de po
ging van de heer Apotheker om op
volledige rookgasontzwaveling van
Borssele aan te dringen is ingegaan.

Op 16 april was er een extra EGD
vergadering over de plannen van de
SEP om de bijdrage aan Kalkar met 12
miljoen te verhogen.
Aangezien deze extra bijdrage door
het algemeen bestuur al eens verwor
pen is, moesten er dus wel zwaarwe
gende argumenten voor zijn.
De nieuwtjes waren:
--De duitse bijdrage is fors ver

hoogd.
--Het rapport van Van der Grinten.
--De Tweede Kamer is akkoord gegaan

met de verhoging.
Veel duidelijker werd het er niet
op, want Bé Bos relativeerde de
nieuwtjes nogal. Ook van Van der
Grinten is niet bekend of hij inzage
heeft gehad in de geheime stukken;
de duitse bijdrage mag dan wel fors
vehoogd zijn, het risico voor de SEP
is ook groter geworden (financieel);
en daarnaast blijft de inkomenskant
onzeker (eventuele stroom van Kalkar
wordt voor 1 à 2 Pfennig verkocht).
De heer Apotheker bracht onderstaan
de motie in.

Het algemeen bestuur van Het Elek
triciteitsbedrijf voor Groningen en
Drenthe, in vergadering bijeen te
Groningen op 16 april 1984,
Overwegende, dat er nog grote ondui-

delijkheid bestaat omtrent de
financiële risico's van de ex
ploitatie van de kweekreactor in
Kalkar, en de mogelijke gevolgen
daarvan voor SBK en SEP,

Overwegende, dat er onduidelijkheid
bestaat over de juridische ver
plichtingen van de SEP in te
stemmen met verhoging van het
aandelenkapitaal van de SEP in
de SBK,

Overwegende, dat er onzekerheid be
staat omtrent de veiligheidsri
sico's tijdens de exploitatie
van de kweekreactor,

Besluit, dat niet ingestemd kan wor
den met verhoging van het aande
lenkapitaal van de SEP in de
SBK,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie werd met 309 stenmen voor
en 222 tegen aangenomen.
Op 26 is er hierover weer een SEP
vergaderi ng.
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