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Een ongeluk mei een kerncen
trale Is niet zo onwaarschiJn·
liJk als vaak wordt beweerd.
Eon ander argument tegen
kernenergie Is da t er nog
steeds geen veilige manier Is
om het gev••rUjke radio
ecueve atvl l op Ie bergIIn. Ot
regering zoekt nu een ge
meente waar het afval .•tljde-
lijk" kan worden opgeslagen.

In verachIlJende plaatsen la
ten concrete projecten zien
wat de mogelijkheden ziJn op
hel gebied van eneeglebespe
ring,
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Energ iebesparing, windener·
gis en warmte/k rach t kunnen
de bouw van nieuwe kerncen
tr.les goeddeels overbodig
maken. Er moet dan wel werk
~.n worden gemeakl.
Hoe veilig kernenergie vet
gens de regering ook mag
ziJn. verzekeren tegen onge
lukken Is niet mogeliJk.
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In deze krant

Zonder veel moeite kunt ook u
uw protest tegen de rege
ringsplannen laten horen. ac
v ndlen komt er nog een ln
spraakprocedurll over de
plaatsen waar d. kerncentra
les moeten komen. Daar kunt
u lalln merken dal u helemaal
geen kemenerg l. wilt.
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Kernenergie Is goed legon de
zure regen. zegl do regering ,
Een argument wa.r nlels van
~Iopt.

Hel gobrulk van kernenergIe
la onlosmakelijk verbondIIn
met kernbewapening. Steeds
meer landen bouwen kerncen·
trales om zo ook lan de
grondstof voor ke rn bommen
10 komen.

KerncentrFlIM hebben alles
met pollUek te maken. O. Bre-
de Maatschappelijke Olscus
Iie gsr duidelijk aan dal een
meerderheid ven de bevolking
legen kernenllrgle 15. Toch
doen COA en VVO net ot er
niks gebeurd 11. 0 l k.n ze biJ
de verkiezingen wel tens lelijk
opbreken.

De regering wil mlnatens twee
nieuwe kerncentrales beu
wen . Heila nog maar de vraag
o • ft ~.
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de regering. Maar wel gevaarlijk
radio-actief afval. Wat ze daar mee
moelen. weel ook de regering nog
niet. De bouw van nieuwe kerncen 
trales betekent echter da t er nog
meer afval bijkom!. Zo dreigen we
het ene milieuprobleem door het
andere Ie vervangen. ..
De zure regen kan beter bestre
den worden door zuiniger te zijn
met energie en de rook van de
centrales te zuiveren. Als we moe
ten wachten op kerncentrales hoeft
het niet meer. Dan zijn de bossen al
dood.

prijs voor qröte bedrijven niet mei
2.8 cent per kubieke meter omhoog
gaal (wal de bedoeling was). maar
met slechts de nellt, Tegelijkertijd
moel u als kleine verbruiker 3 cent
per kubieke meter meer betalen.
Ondanks alle protesten daartegen.

Gevaarlij k
Kernenerg ie is duur en nie t no
dig. Maar kernenergie is ook ge
vaarlijk. De gevolgen van een onge
luk. met een kerncentrale kunnen
rampzalig zijn. Kerncentrales ver
oorzaken geen luchtvervuiling. zegt

Ook bij U in
de buurt?
Oerege-rln9 heeft elvilst zes
plaatsen aangewezen dlll vet 
gens haar het meest geschikt
ziJn voor de bouw van een
kerncentra 111.
- Noordooslpolder (bil Urk)
- Noordooslpolder (t<.etel-

meer)
- Eamshaven
- Moerdijk
- Maasvlakte
- Bor&sel.

landse regering lijkt echter alleen
geinleresseerd Ie zjjn in zo goed
koop mo'gelijke energie voor het
bedrijfsleven. Wij mogen daar met
z'n allen voor opdraaien .
Hoezeer de qrcte ondernemers
op hun wenken bediend worden,
loont de gang van zaken rond de
aardçaspnis. Op 14 december van
het vorige jaar eiste een
aanlal bedrijven dat veel energie
gebruikt, dal de aardgasprijs per 1
Januari niet zou worden verhoogd.
Precies een week later maakt de
Gasunie bekend dal de aardgas-

Tegen beter weten in wil
de regering toch nieuwe
kerncentrales bouwen.
Bijna 30 miljoen gulden
kostte de Brede Maat
schappelijke Discussie
over het energiebeleid.
De uitkomst daarvan
was duidelijk: een grote
meerderheid van de be
volking is tegen het ge- .
bruik van nog meer kern
energie. Achteloos ve
gen CDA en VVD deze
uitspraak van tafel. Het
groeiende verzet in ver
schillende delen van het
land laat zien dat de
mensen zich hier niet zo
maar bij neerleggen. Die
kerncentrales staan er
nog lang niet!

De regering blijft geloven dat
kernenergie goedkoper is dan

andere energiebronnen. Kernener
gie zou daarom goed zijn voor de
economie. Vaak wordt naar het
buitenland gewezen. Daar zou de
elektriciteit dankzij kernenergie een
stuk goedkoper zijn. In werkelijk
heid klopt "!r weinig van dat argu·
ment. De prijsverschillen tussen
Nederland en de ons omringende
landen zijn de afgelopen jaren
steeds kleiner geworden.

Kunstmatig laag
Een voorbeeld dal veel genoemd
wordt is Frankrijk. Ongeveer de
helft van alle elektriciteit komt daar
uil kerncentrales. In Nederland is
dat maar een paar procent. De
gemiddelde stroomprijs in Frankrijk
was in 1983 inderdaad tets lager
dan in Nederland. Dat komt voor
een deel door de zeer goedkope
waterkracht waarover Frankrijk be
schikt. Verder worden de kosten
van kernenergie kunslma lig laag
gehouden. Lang niet alle kosten ,
zoals voor de opslag van het kern
afval en de toekoms tige sloop van
de kerncentrales, worden in de ta
rieven meegere kend. Ook de bouw
kosten zijn steeds hoger geworden.
Bovendien zijn er meer kerncentra
les gebouwd dan nodig zou zijn
voor de behoefte aan elektriciteit.
Het gevolg is dat het nationale
elektnciteitsbedrf]! va2 Frankrijk
diep in de schulden zit en lorse
verliezen maakt. Oe belastingbeta
ler mag daar voor opdraaien . Zo
kan kernenergie altijd goedkoop
zijn!
Amerikaanse eleklricileilsbedrij
ven zien ook steeds minder in
kernenergie. In de Verenigde Sta
len draaien nu zo'n 80 kerncentra
les. Plannen voor de bouw van nog
eens ruim 100 kerncentrales zijn
de afgelopen jaren geschrapl , om
dal men bang is dat ze alleen maar
verlies opleveren . In plaats daarvan
wordt meer geld gestoken in ener
giebesparing en zonne-energie.

Nieuwe centrales
niet nodig
Nieuwe grole centrales in Neder 
land zijn voorlop ig helemaal niet
nodig. Er moel dan wel meer ge
daan worden aan energiebesparing
en gebruik worden gemaakt van
andere manieren van stroom pro
duceren, zoals warmterkracntkop
peling en windenergie. De Neder-



Centrale Harrisburg
nog steeds stil

hieruil vervolgens voor 1 Januan
1986 een keuze maken.
In februari kwam de commissie
alvasl met een lijst van 20 mogelijke
plaatsen. Gemeenten die de vesli·
ging van een kerncentrale zijn mis·
gelopen. maken dus misschien nog
een kansje op een opslagplaats
voor hel kernafval. ..
Duidelijk is in elk geval dal het CDA
haar verkiezingsprogramma niet
erg serieus neemt. Als er geen
oplossing is voor hel kernafval,
dien! men er in elk geval voor te
zorgen dat er niel nog meer bijkomt!

Heftig verzet

In 1976 maakte de regering be
kend dat de opslag hel beste in
ondergrondse zoutkoepels kon
plaatsvinden. Daar zou hel kernaf·
val gedurende duizenden jaren vei·
lig zijn en langzaam zijn radio
activiteit kunnen kwijtraken. Toene
mende kritiek van wetenschappelij
ke onderzoekers en heftig verzet in
de noordelijke provincies leidden tol
uitstel van een beslissing tot na de
Brede Maatschappelijke Discussie.
De regering heelt inmiddels beslo
ten dat er minstens twee kerncen·
trales bij moeten komen. Maar wal
moel er nu gebeuren met het radio·
actieve afval? De regering vindt dat
al het radio·actieve afval tijdelijk
bovengronds moet worden opge
slagen. "Tijdelijk" betekent enkele
tientallen tot hOnderd jaar. In die lijd
hoopt men een definitieve oplos·
sing te hebben gevonden. En als
zo'n Oplossing niet wordt gevon·
den? Tsja, dat zien we dan wel
weer, zo lijkt deze regering Ie den·
ken.

Zolang er geen oplossing is voor
de opslag van het kernafval, mag
niet verder gogaan worden met
kernenergie.
Dat staat In het verkiezingspro
gramma van het CDA. De bouw
van twee nieuwe kerncentrales
betekent veel meer radio-actief
afval. Hoe staat het nu met de
opslag van het afval?
Een definitieve optossing voor
het afvalprobleem Is er nog
steeds niet. De regering geeft
ook zelf toe dat ze nog niet weet
wat er uiteindelijk met het afval
moet gebeuren.

Commissie zoekt opslagplaats
Ook voor een bovengrondse opslag
moet een plaats worden gevonden.
Het radio·aclieve afval ligt nu zo
lang bij het Energie Onderzoekcen
trum in Pellen, maar dat is maar
voor een paar jaar. De regering
heelt daarom een commissie inge·
steld die vóór 1 oktober van dit jaar
drie plaatsen moet aanwijzen voor
een opslagplaats. De regering zal
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Niet nog meer
radio-actief
afval!

definitief wordt gesloten rest de
vraag: Wie draait op voor het oprui·
men van de zwaar radio-actieve
rommel? Het ziet er naar uit dat dat
de Amerikaanse belastingbetaler is.

BIJna-ramp In Borssele
Is zo'n ongeluk ook mogelijk in
Nederland? Helaas wel. In januari
1984 bleken bijvoorbeeld alle zes
veiligheidskleppen van de kerncen·
trale in Borssele te zijn vastgeroest.
Misschien al maanden lang! Het
defect werd pas onldekt toen er
vanwege de te lage waterstand in
de Westerschelde te weinig koel
water was. Daardoor liep de druk Ie
hoog op en moest men de centrale
ijlings stilleggen.

opdracht voor nieuw onderzoek. De
eerste resultaten daarvan zijn heel
wat minder geruststellend.

100.000 doden
Er lagen trouwens al andere rap·
porten over de veiligheid van kern
centrales. 20 liel het Amerikaanse
ministerie van energie voor elke
kerncentrale berekenen hoeveel
doden er bij een ongeluk kunnen
vallen en hoe groot de schade kan
zijn. In het ergste geval zouden er
maar liefst 100.000 doden kunnen
vallen, plus later nog tien duizenden
mensen die aan kanker overlijden.
De schade zou maximaal 300 mil
jard dollar bedragen.
Een ander onderzoek is uitgevoerd
door het gerespecteerde Oak Ridge
National laboratory, een over·
heidsinstelling die beslist niet anti
kernenergie is. Tot nu toe ging de
Nederlandse overheid er vanUÎt dal
een ernstig ongeluk, waarbij de
omhulling van de kerncenlrale het
zou begeven, maar eens per SOOO
reaclorbedrijfsjaren kan voorko
men. Het laboratorium van Oak
Ridge komt echter op eens eer 250
jaar. Dat maakt de kans op een
ramp al een stuk groter. Het bete
kent dat als er 200 kerncentrates
(reactoren) slaan, er eens in de 25
jaar kans is op een ramp. Over de
hete wereld staan nu een kleine 300
kerncentrales.

zeggen over de gebeurtenissen bij
een échl ongeluk (wanneer hel gaal
om 100.000 kilo splijtstof). Hel is
natuurlijk de vraag ol dal onderzoek
een goede basis is voor zulke voor
spellingen, maar bij de KEMA is
men vol goede moed. Men hoopt
dal de effecten mee zullen vallen.
zoals uiteindelijk ook het ongeluk in
Harrisburg (zie elders op deze pagi·
na) nog 'goed'· is afgelopen. Er
vielen tenslotte geen doden.

Amerikaans onderzoek
Op basis van een Amerikaans on
derzoek, moet volgens de KEMA
zelfs worden betwijfeld '9f er in
Nederland wel ooit slachtoffers kun·
nen vallen'. De KEMA baseert haar
geruststellende mededelingen op
de zogenaamde EPAI-studie uit
1981. Daarin staat dat het ergst
denkbare ongeluk met een kern·
centrale (namelijk het openbarsten
van de betonnen mantel die het
binnenste van de kerncentrale af
schermt) niet kàn gebeuren. Wel
kunnen er radio-actieve stolfen
weglekken.
Deze conclusie heeft de Nederland
se Gezondheidsraad zonder meer
overgenomen. In de Verenigde Sta
ten is men minder goedgelovig. De
officiële regeringsinstantie die zich
met de veiligheid van kerncentrales
bezighoudt (NAG geheten), vond
de EPRI·studie onvoldoende en gaf

Oorspronkelijk dacht men de cen·
trale in 1983 weer in gebruik te
nemen. Sindsdien is dat moment
steeds opnieuw opgeschoven en
liepen de schoonmaakkosten
steeds verder op. De schoonmaak
zou oorspronkelijk ongeveer 140
miljoen dollar koslen. In 1984 ver
wachtte men ruim één miljard doliar
nodig te hebben. De hoge kosten
worden vooral veroorzaakt doordat
een kerncentrale moeilijk uit elkaar
te halen is.
Door de hoge radio-activiteit kan
men niet even in de reactorruimte
gaan kijken: alles moet met af
standsbediening. Nu. in 1985 praat
de exploitant van Harrisburg niet
eens meer over het opnieuw in
gebruik nemen. Als de centrale2

Bllna zes jaar geleden raakte één
van de twee kerncentrales bij
Harrlsburg In de Verenigde Sta
ten oververhit. Een defect aan
het koelsysteem veroorzaakte
het bekendste ongeluk In de ge
schiedenis van de kernenergIe.
Oe reactorkern kwam tot twee
keer toe droog te staan, waar
door de spll/tstofstaven smolten.
Oorzaken waren menselijke fou
ten en onvoldoende velllghelds
voorzieningen.

In het ergste geval zal
een ongeluk met een
kerncentrale niet meer
dan 500 à 1500 podelijke
slachtoffers kosten. Al
dus de Gezondheids
raad. Bovendien is de
kans op zo'n ongeluk bij
zonder klein. Aldus de
Reactor Veiligheidscom
missie. Maar waarom is
er dan een speciale Wet
Aansprakelijkheid Kern
ongevallen die de bevol
king (en niet de eigenaar
van een kerncentrale)
met bijna alle mogelijke
schade opzadelt? Klopt
er misschien toch iets
niet?

De KEMA, hel onderzoeksinsti·
tuut van,de Nederlandse elek·

triciteitsbedrijven, gaal onderzoe·
ken wal hel effect kan zijn van een
ongeluk mei hel binnenste van een
kerncentrale, de reaclorkern. Zij
gaal een paar milligram splijtstof
flink verhinen en kijkt dan wat er
meI de smeltende splijtstof gebeurt.
Zo hoopt men meer Ie kunnen
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Verzekeren
tegen
kernramp
kan niet
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na ongeveer twintig jaar op. Deze
slachlolfers van kernongelukken
slaan mei lege handen. Hel hoelt
dan niet eens om een groot ongeluk
te gaan. Ook bij kleine lozingen van
radioactivileit vallen er kanker
slachtoffers.

Europees verdrag

De meeste landen van Europa heb
ben de aansprakelijkheid van de
exploitanten van kerncentrales ge
regeld in het Verdrag van Panjs
(1960) en het Verdrag van Brussel
(1963). Men was in die jaren vol
optimisme over kernenergie, en
aan de veiligheid werd niel getwij·
feld. Behatve blijkbaar door de re
geringen die kernenergie wilden. Zij
vonden helloen al nodig om de
electricileitsbedrijven en zichzeIl in
te dekken legen de financiële ge
volgen van een ramp.

Veczekeringskosten

De verzekeringsmaatschappijen
hebben de wellelijke beperking van
de aansprakelijkheid aangegrepen
om in alle polissen te zeilen dat zij
niet verzekeren tegen de gevolgen
van atoomkernreacties. Ook van
deze zijde valt dus bij een kernon·
geval voor de slachtoffers niets te
verwachten.
Gesteld dal kerncentrates tegen de
schade bij ongevallen verzekerd
zouden zijn. Dan zou een verzekerd
bedrag in de orde van f 100 miljard
(een kwart van ons jaarlijks natio
naal inkomen) helemaal niet teveel
zijn. Oe vraag hoeveel verzeke
ringspremie dal zou kosten kan niet
worden beantwoord. Er is nog niet
zo'n verzekering afgesloten.

•

Eén miljard gulden lijkt veel geld.
Toch is het maar ongeveer 1 pro
cent van wat de Nederlandse staat
jaarlijks uitgeelt. Het is heel weinig
als je bedenkt wat de gevolgen
kunnen zijn van een ernstig kernon·
geval.
landbouwgrond wordt vergihigd,
het getrorten gebied moet worden
ontruimd, velen lijden schade aan
hun gezondheid,
Hoe ernstig het ongeval ook is,
volgens de wet die de aansprake
lijkheid bij ongevallen mei kerncen
trales regelt, hoeft het electriciteits·
bedrijf maximaal I 200 miljoen te
betalen. Is de schade groter dan
belaalt de slaat tot een maxImum
van f 1 miljard. Dan is het geld op.
Bedraagt de schade f 10 miljard,
dan krijgen de slachtollers 10%
vergoed.

Kankerschade

Er zit voor de slachtoffers nog een
adder1je onder het gras. Als de
schade meer dan 10 jaar na het
ongeval aan het daglicht lreedt. kan
deze niet meer worden verhaald.
Normaal gesproken kan dat tot 30
jaar na het ongeva1. Nu weel ieder
een dal radioactiviteit kanker en

"'~ afwïk'"gen ""'~De meeste soor1en kanker die door
radioactiviteit ontSlaan treden pas

Veel mensen weten niet dat de
schade bij een ernstig ongeluk
met een kerncentrale niet gedekt
Is.
De regering geeft hoog op over
de veiligheId van kernenergie.
Ondertussen Is weUelijk gere·
getd dat slechts tot een bedrag
van 1 miljard gulden aan schade
vergoedIngen hoeft te worden
betaald.

Wsrmte1trschlfnstslfsUe bIJ Van Gel
der Pspier In Velsen.

in het Jaar 2000 uitkomen op ruim
11 cent. Met de huidige centrales
zou dat in het jaar 2000 ongeveer
14 cent kosten. De prijs zakt dus
aanzienlijk door de toepassing van
de voordelige warmte/krachtkoppe
nng en windenergie. Bovendien is
bij de lagere prijs rekening gehou
den met een investering van 2
miljard gulden in milieumaatrege
len. Die zijn nodig om de uitstoot
van schadelijke stoffen door centra
les aanzienlijk te verlagen.
Zelfs als aangenomen wordt dat de
stroom uil kerncentrales zo goed
kOOp IS als het ministerie
van Economische Zaken !;loopt, zal
de elektriciteit nauwelijks goedko
per worden dan in de plannen van
de Bezinningsgroep. Bovendien
wordl in de plannen van de regering
veel minder geld besteed aan maat·
regelen om de luchtvervuiling te
bestrijden.
Er blijf! dus niet veel over van de
argumenten om toch nieuwe kern
centrales te bouwen tegen de wil
van de bevolking in. Wal de bevol
king wil is goed mogelijk en zeker
niet duur_
Een vereenvoudigde uitgave van
het scenario van de Bezinnings
groep, is verkrijgbaar bij de Wer1c
groep Energie Discussie (WED),
Damrak 28-30, 1012 WAmster·
dam.

van de mogelijkheden voor klein
schalige vormen van elektriciteits
opwekking. In plaats van nieuwe
grote centrales, moeten er bijvoor
beeld overal kleine warmte/kracht
installaties gebouwd worden. Dat
zijn installaties waarin warmte en
elektriciteit gecombineerd worden
opgewekt. Dat spaart veel energie.
Verder moeten er veel meer wind
molens komen.
Als we met z'n allen evenveel
stroom blijven gebruiken als nu, zal
er volgens de elektricileilsbedrijven
in het jaar 2000 een tekort zijn aan
centrales met een vermogen van in
totaal 3000 megaWall (mW). Uit de
berekeningen van de Bezinnings·
groep blijkt dat dit tekort volledig
kan worden opgevuld met de vor·
men van energieopwekking waar
we het net over hadden.

Economische groei
Ook als er een economische groei
is van 2 à 3%, hoeft het elektrici
teitsverbruik volgens de Bezin
ningsgroep evengoed jaarlijks met
niel meer dan 1% te stijgen
De 8ezinningsgroep verwacht dat
de economische groei vooral zal
plaatsvinden in sectoren waar wei
nig energie gebruikt behoeltle wor·
den. Bovendien wordt veet aan
energiebesparing gedaan.
Het beteken! wel dat we dan in het
jaar 2000 nog 2000 mW extra nodig
hebben. Oe mogelijkheden van de·
centrale opwekking. windenergie
en waterkracht zijn onvoldoende
om ook dat gat op te vullen. Maar
ook dan zijn nog geen kerncentra
les nodig. In plaats daarvan kan het
gat worden opgevuld met moderne
gascentrales die een hoog rende·
ment hebben (zogenaamde STEG
eenheden).

Stroom goedkoper
Wat gaat de stroom kosten als deze
plannen worden uitgevoerd? Bij ge·
tijkblijvende brandstolprijzen zullen
de kosten voor de produktie van
één kiloWatluur (kWh) elektriciteil

De Brede Maatschappe
lijke Discussie (BMD) liet
zien dat een meerder·
heid van de Nederlandse
bevolking geen nieuwe
kerncentrales wil, maar
in plaats daarvan ener
giebesparing, duurzame
energie zoals zon en
wind en warmte/kracht
koppeling. De mogelijk
heden daarvoor zijn er
ook.

OP hel eindrapport van de BMD
kwam kritiek van hel bedrijfsle

ven, de elektriciteitsmaatschappijen
en de politieke partijen die in de
regering zilten; CDA en VVO. De
deelnemers aan de BMD zouden
volgens hen niet gekeken hebben
naar de koslen van al die mooie
alternatieven. Daarop nam de Be
zinningsgroep Energiebeleid hel
initiatief om hel resultaat van de
BMD verder uil Ie wemen. De 00
zinningsgroep bestaat uil personen
die zich meI de energieproblema
tiek bezighouden en die uil de
wetenschap, het bedrijfsleven. vak·
bonden, adviesorganen en milieu
beweging afkomstig zijn.
Oe bezinningsgroep heelt haar beo
rekeningen in september 1984 ge
publiceerd In een rapport getiteld
"Electriciteit een bezinning op het
jaar 2000". Dit rapport wordt ook
wel het "BG-scenario" genoemd.

Wind en warmte/krachi
Uil het rapport blijkt duidelijk dat we
voor onze elektriciteitsvoorziening
heel goed zonder nieuwe kerncen
trales kunnen. Er moet dan wel
meer geld gestopt worden in warm
te/krachtkoppeling en windenergie.
Dat is bovendien veel beier voor hel
milieu en biedt ook economische
voordelen. Kern van het BG
scenario is het volledig benutten



Twaalf jaarstrijd niet zondersucces

Praten over
plaatsen?

Zelf in actie komen

men dat de sluiting doorging.
- In 1983 leidden jaarlijks terug
kerende acties tegen de dumping in
zee van kernafval, lot het besluit dit
afval voortaan op het land op te
slaan. Geen afval meer produceren
is natuurlijk nog beier.
- In 1984 blijkl hoezeer het verzet
van de energiebeweging zelfs tot in
de elektriciteitsbedrijven is doorge
drongen. Zij weigeren nog meer
geld te betalen voor Kalkar. Een
aantal elektriciteitsbedrijven is bo
vendien tegen de bouw van nieuwe
kerncentrales.
Wie is er, behalve deze regering. de
Kamerleden van CDA en VVD en
een aantal grote bedrijven eigenlijk
nog voor kernenergie?

vriendinnen en familie. Iedereen
kan zonder veel moeite meedoen.
Er zijn in het hele land groepen die
u willen ondersteunen als het nodig
mocht zijn. Het is ook belangrijk te
weten hoeveel mensen meedoen
om daarmee in de publiciteit te
komen. U kunt met die groepen in
contact komen via Aktie Strohalm,
Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht,
tel. 030·314314.

Brieven schrijven

Een andere mogelijkheid is een
briel te schrijven aan de Tweede
Kamer·fracties van CDA en VVD.
Laat ze merken hoever ze van de
werkelijkheid afstaan! Adres van de
Tweede Kamer: Binnenhof 1a,
2511 AA Oen Haag. Brieven sturen
aan de gemeenteraad en de plaat
selijke krant kan ook t)elpen.
Wilt u actief worden of meer infor
matie hebben? Neem conlact op
met hel Landelijk Platlorm legen
Kernenergie, 2e Weteringplanlsoen
9, 1017 ZO Amsterdam, tel. 020 
221366.

Brede Maatschappelijke Discussie
over het energiebeleid te houden.
Zij hoopi daarmee onder het steeds
sterker wordende verzet tegen
kernenergie uil te komen. In 1984
geeft de uitkomst van de BMD heel
wat anders te zien dan CDA en
WO hadden gewild: de meerder·
heid van de bevolking wijst kern·
energie al en spreekt zich uil voor
een energiebeleid'zoals de energie
beweging wil.
- In 1980 en 1981 werd door
massale acties bij Dodewaard beo
reikt dat ook de sluiting van de
bestaande centrales in de politiek
aan de orde werd gesteld. 0'66
leider Terlouw wist bij de kabinets
lormatie in 1981 echter te voorko-

Zo'n actie kan de administratie van
de energiebedrijven aardig ontrege
len. Een voorwaarde is wel dat er
vele mensen aan meedoen. Praat
er dus over met buren. vrienderv'

GULDEN af van uw energiereke
ning. Heeft u een automatische
overschrijving dan moel u die na
tuurlijk eerst Intrekken. Ontvangt u
een acceptgirokaart. dan gebruikf u
die niet meer. In plaats daarvan
belaalt u de energierekening met
een gewone blauwe girokaart of
met een overschrijvingskaart van
uw bank. U zet er duidelijk bij: Stop
Kernenergie. Na de eerste herinne
ring of aanmaning betaalt u die ene
gulden alsnog.
Mocht het parlement akkoord gaan
met de plannen van de regering,
dan gaat u elke keer ZES GULDEN
minder betalen. Twee gulden uit
prolest tegen de kerncentrales die
er al staan en nog eens twee
gulden voor elke nieuwe kerncen
trale die er nog bij zou moeten
komen.

De ectles tegen Kalkar (ander) vormden het begIn. Leter werd ook de sluiting
ven de bestaende kemcentreles In DodewBard (links) en Borssele (helemaa'
ander) geëIst.

- In 1977 bleek er in een in·
spraakprocedure nergens in Neder·
land een plek te vinden waar de
bevolking een kerncentrale welkom
wilde heten.
- In 1978 oemonstreerden 40.000
mensen In Almelo tegen de uitbrei·
ding van de fabriek voor verrijking
van uranium die daar staal. Voor
hel eerst deden ook kerkelijke orga·
nisaties en de FNV mee.
- In 1979 besluit de regering een

U betaalt allemaal mee aan de
kerncentrales die er volgens de
regering moeten komen. Want u
betaalt voor elektriciteit en met dat
geld worden de nieuwe centrales
gebouwd. Daarom is er de actie
"Geen piek voor atoomelektriek":
Doel daarvan is de elektriciteitsbe
drijven ertoe te bewegen al te zien
van de bouw van kerncentrales.
Tegelijkertijd is het een waarschu
wing aan het parlement. Dat moet
over enige tijd een uitspraak doen
over de regeringsplannen.

Eén gulden minder
Deelnemen aan deze actie is heel
eenvoudig. U trekt elke keer EEN

Op allerlei manieren kan aan de
regering en de elektriciteitsbe
drijven duidelijk gemaakt worden
dat dIe kerncentrales er niet moe
ten komen.
Hieronder geven we enkele mo
gelijkheden aan waar u In leder
geval meteen mee aan de slag
kunt.

- In 1976 -en de jaren daarna
zorgde een breed verzet in Noord·
Nederland ervoor dal hel praelbo
ren in zoullagen (met de bedoeling
daar later radioactief afval in op Ie
slaan) politiek onmogelijk werd ge
maakt. Een fikse tegenslag voor de
voorstanders van kernenergie.
- In 1976 besloot de regering-Den
Uyl de bouw van nieuwe kerncen·
trales door Ie schuiven naar de
volgende regering.

- er helemaal geen nieuwe kern
centrales moeten komen:
- we ons niet tegen elkaar laten
uitspelen door te zeggen: die kern
centrale mag hier rliet komen. zet
hem maar ergens anders neer.

Hoe gaat een PKB?
Oe PKB gaat van start zodra de
Tweede Kamer zich over de rege
ringsplannen heelt uitgesproken.
Daarna krijgt iedereen gelegenheid
Ie reageren. Die reacties worden
verzameld door de Raad van Ad
vies voor de Ruimtelijke Ordening
(RaRo). Oe RaRa brengt daarna
een advies uit aan de regering die
vervolgens haar definitieve stand·
punt bepaalt. Daarna kan de Twee
de Kamer zich er nog een keer over
uitspreken.
Meedoen is heel eenvoudig. Een
brief sturen aan de RaRo met de
redenen waarom u tegen een nieu
we kerncentrale, in bijvoorbeeld
Borssete, bent en bovendien vindt
dal we helemaal met kernenergie
moeten stoppen is voldoende.
De regering wil de hete procedure
binnen één jaar afronden. Dat zal
niet meevallen. Het gevaar bestaal
daarom dat de zaak wordt "afgeraf
leid". wil de termijn van een jaar
niet overschreden worden.
Inlichtingen over deelname aan.de
PKB kunt u krijgen bij het Landelijk
Platform tegen Kernenergie, tel.
020 - 221366.

los te lopen. Het is dan ook belang
rijk dat zoveel mogelijk mensen aan
de inspraak meedoen om duidelijk
te maken dat:
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Reeds twaalf Jaar verzetten Ne·
derlanders zich tegen kernener
gie. En met resultaat.
- In 1973 begon het verzet te
gen het internationale Kalkarpro
ject. Nederland werd wakkerge
schud, de anU
kernenerglebeweglng werd ge
boren. De kweekreactor In Kalkar
Is mede door het verzet nog
steeds niet af en bovendien rij
zen de kosten de pan uit.

De bedoeling van deze PKB
procedure is dat uit de zes plaatsen
die genoemd zijn de meest geschik
te worden gekozen. Ol de kerncen
Irales wel nodig zijn staat dus voor
de regering niet meer ter discussie.

Oe regering heeft In januari van
dit jaar bekend gemaakt In elk
geval twee nieuwe kerncentrales
te willen bouwen, maar waar die
centrales moeten komen Is nog
niet bekend. Daarover wordt
eerst nog een Inspraakprocedure
gehouden. Het gaat hierbij om
een zogenaamde Planologische
Kernbeslissing (PKB).

Eerdere poging mislukt.
In 1974 heeft de toenmalige rege·
riny ook al geprobeerd om via een
PKB een besluit te nemen over
plaatsen voor nieuwe kerncentra
les. Die inspraakprocedure leverde
toen niets op. De ambtenaren kre
gen avond aan avond te horen dat
de aanwezigen tegen kernenergie'
op zich waren en dáár over wilden
praten. De procedure werd tenslot
te afgebroken. Uiteindelijk leidde
het verzet tot de organisatie van de
Brede Maatschappelijke Discussie.
Die discussie heeft als uitkomst dat
de meerderheid tegen nieuwe kern
çentrales is. Oe regering doet ech
ter net alsof er niets gebeurd is en
wil dezellde procedure opnieuw be
ginnen. Dat is natuurlijk te gek om



laten zien dat
Voorbeelden
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Stichting Atoomvrijstaat wil
door middel van het aankopen
van land bij atoominstallaties,
bases voor kernraketten e.d.,
actie voeren tegen kernener
gie en kernbewapening. Oe
bouw van nieuwe kerncentra
les kunnen we bemoeilijken
door grond aan te kopen op of
vlakbij de plaats waar deze
centrales gaan komen. Want
als eigenaresse van de grond
hebben we een vinger In de
pap biJ noodzakelijke onteige
ningen en veranderingen van
bestemmingsplannen. Op de
ze manier kunnen we heel
lastig zijn voor een overheid
die probeert zijn zin door te
drukken tegen de wil van het
grootste deel van de beval
klngln.
In november van het vorig jaar
heeft Atoomvrijstaat haar eer
ste stuk land aangekocht op
enkele meters afstand van de
start- en landingsbanen van
de vliegbasis Woensdrecht.
Dit om de komst van kruisra
ketten daar te helpen dwars
bomen. Want voor de plaat
sing ervan moet de basis
eerst worden uitgebreid.
Het geld dat we voor onze
activiteiten nodig hebben
wordt bij elkaar gebracht door
middel van het verkopen van
Atoomvrijstaat paspoorten en
obligaties. Op dit moment tei
len we al zo'n 2.500 atoom
vrlle burgers en meer dan
tweehonderd obllgallehou
ders.
Help ook een handje mee, en
koop een paspoort door over
making van /13,90 op giro
2238597 t.n.v. stichting
Atoomvrijstaat, Amsterdam.
Of bestel een obligatie door
/100,- over te maken op giro
4385104 van de Triodosbank
te Zeist t.n.v. stichting Atoom
vrijstaat, Amsterdam, reke
ning 212133527. Voor meer
informatie: 020-1239951
162828/279013.

teem van windmolens. warmtepom·
pen, alvalhout-vergassers gecom
bineerd met een opslagsysteem en
een reserve-dieselaggregaat kan
de rest voor haar rekening nemen.
De investering is deze milieuvrien
delijke energievoorziening is in J 2 
15 jaar terugverdiend.
Voor Schiermonnikoog is ook een
plan gemaakt voor energiezelfvoor
ziening. Dit eiland kan bij uitvoering
van dit plan geheel in de behoefte
aan elektriciteÎt en voor de helft in
de behoefte aan warmte voorzien.

Atoomvrijstaat

. Ondersteuning
Deze voorbeelden geven aan dat er
op lokaal en regionaal niveau veel
mogelijk is op hel gebied van ener
giebesparing. Dan moel hel wel
mogelijk worden gemaakt. AI het
geld dat În kerncentrales wordt ge
stopt, kan niet hier aan worden
besteed.
Het gaat steeds om projecten die
wel aansluiten bij de uitkomst van
de BMD. Lokale groepen spelen
een belangn"jke rol bij het opzetten
van deze projecten. Het Centrum
voor Energiebesparing wil lokale
groepen daarbij graag ondersteu
nen. Bij haar serviceprojecl "Actie
M" zijn schriftelijk - gratis - voor·
beeldpakkelten aan te vragen: over
het windwarmteproject in Huizen,
windenergie. isolatie en onderhoud,
na·isolatie, energiezuinige woning
bouw, warmte/kracht enz.
Het adres van het Centrum voor
Energiebesparing is: Oude Delft
lSO, 2611 HH Delh. Tel. 015
131260.

leem is toegepast in de gemeente
Huizen.
Omgerekend verbruiken deze pre·
miekoopwoningen nu 500 in plaals
van 3.600 m3 aardgas per jaar voor
verwarming, warm waler en elektri·
citeit. Mei andere woorden: het
wind-warmteSYSleem voorziet voor
80% in haar eigen energie.

Schiermonnikoog
Energiezetlvoorziening kan ook el·
ders worden toegepast. In landelij
ke gebieden kunnen meslvergis
ting (bio-gas) en windenergie zelfs
30 tol 50% meer elektriciteit ople
veren, dan voor eigen gebruik nodig
is. Dal geldl dan met name voor de
kustprovincies en de IJsselmeer
polders. Twee voorbeelden daar
van: op de zandbank Kabbelaars·
bank in de Zeeuwse Grevelingen is
een recreatiedorp van 600 wonin
gen gepland. Normaal zou zo'n.
dorp 1 miljoen m3 aardgas en 2
miljoen kWh eleldriciteit nodig heb
ben. Maar het kan ook anders. Het
CE heeft uitgerekend dat isolatie en
passieve zoone·energie de behoef
te aan warmte met een derde kan
verminderen. Een uitgekiend sys-

Hel energlezufnfge wonIngbouwpro
Ject In Hulzen (onderen boven).

het wind·warmte systeen aangezet:
een systeem van woningverwar
ming waarbij elektrische warmte
pompen worden aangedreven mei
stroom van windmolens. Dit sys-

,
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Huizen
Een woning heeft in de winter de
meeste warmte nodig. Dan waail
hel ook hel meest. Dil gegeven
heeft het CE lot de ontwikkeling van

Woning wsarblJ optimaal gebruIk wordt gemaakt van de zonn..wsrmte
(boven). WlndenergfeproJect van de PZEM In Zeeland (durboven). BlogllSln
stalfstle (rechtsboven).

Delft
In Delft heeft het Centrum voor
Energiebesparing (CE) een plaat
selijk toepasbaar plan gemaakt. dat
Is gebaseerd op het CE-scenario.
Dil 'scenario voor behoud van mi
lieu en welvaart' rekent voor dat we
heel goed toe kunnen mei minder
energie. zonder dat we meteen alle
luxe overboord hoeven te zeilen.
VOOf de gemeente Deltt is het
CE-plan uitgewel1<t voor de gebie
den: buurteconomie, milieu, afval
verwel1<ing en energie. Financieel
gezien zijn de energieprojecten hel
meest aantrekkelijk. Er kan voor
250 miljoen gulden rendabel geïn·
vesteerd worden in isolatie, warm·
te/kracht. windenergie en warmte
pompen. Dit levert 1.7000 mensja·
ren directe werkgelegenheid op.

Windenergie
Plaatselijke groepen kunnen veel
doen om de toepassing van wind
energie te bevorderen. Zo zijn of
worden er in verschillende plaatsen
Verenigingen tot Collectief Beheer
van Windmolens (VCBW) opge·
richt. Bij een VCBW kunnen vele
kleinverbruikers zich aansluiten.
Met het geld dal zij gezamenlijk
inbrengen wordt een windmolen ge·
bouwd. De stroom van de molen
wordt- tegen een vergoeding aan
de gemeente - via het elektrici
teitsnet aan de verspreid wonende
leden geleverd. Deze beheersvorm
maakt het gebruik van windenergie
veel aantrekkelijker. Plaatsen waar
een VCBW is ol wordt opgericht
zijn: Haarlem, Delft•. Amsterdam,
Groningen. en Utrecht Deze initia
tieven worden ondersteund door de
Organisatie voor Duurzame Ener
gie en het CE.

Van een samenhangend
beleid, gericht op ener
giebesparing en decen
trale opwekking, is nog
steeds geen sprake.
Toch zijn en worden er in
verschillende plaatsen
projecten uitgevoerd,
die laten zien dat het ook
anders kan.

I n Nederland slaat momenteel
voor 2.000 mW aan warmte!

krachtvermogen opgesteld op een
totaal van ongeveer 15.000 mW. Er
draaien ongeveer 130 commerciêle
windmolens, er zijn 2.500 zonne
boilers geinstalieerd en er zijn bio·
gasinstallaties werkzaam met een
gezam~nlijk volume van 6000 m3.
Ook de toepassing van water
kracht, komt langzaam op gang en
over aardwarmte worden binnen
kort besluiten genomen.
Energiebesparing en decentrale
opwekking kunnen op grote maat·
schappelijke steun rekenen. Ze
hebben een gunstig effect op het
milieu. de portemonnaie en de
wefl:cgelegenheid. Verzel tegen
kemenergie moet dan ook gepaard
blijven gaan met het werken aan
concrete aJlernatieven. Een aanl.-I
VOOI'beelden.

het anders kan



Een belangrijk deel van ons
aardgas wordt verkocht aan
Westduitsland, België, Frank·
rijk en Italië. Nederland onder
handelt met deze landen over
de levering van nog meer gas,
Het gaat daarbij om een hoe
veelheid die voldoende is om
10 centrales van 1000 mW 20
jaar lang te laten draaien.

Het argument dat kernenergie
zo goedkoop zou zlln, speelt
een belangrijke rol. Volgens
minister Van Aardenne kost
stroom uit een kerncentrate
8,7 cent per kiloWattuur
(kWh), Dat wekt de Indruk als·
ot dat bedrag nauwkeurig Is
uitgerekend. Er zijn echter tal
loze berekeningen waaruit
blijkt dat kernenergie een stuk
duurder is. Dat betekent dat
wanneer kernenergie straks
Inderdaad voor 8,7 centlkWh
aan de industrie wordt gele
verd, de staat er geld bij moet
leggen. Oe staat wil in dit
geval zeggen: de belastingbe
taler, u dus.
Volgens dezelfde berekening
van minister Van Aardenne is
elektriciteit uit een gasge
stookte centrale 4 á 5 centl
kWh duurder. Maar is dat wel
zo? De gasprijs wordt kUnst~
matig hoog gehouden, omdat
men die gekoppeld heeft aan
de prijs van stookolie. Daar·
door worden er miljarden gul·
dens winst gemaakt op de
verkoop van het aardgas dat
voor een paar cent per kubIe
ke meter uit de bodem wordt
gehaald. Die winst gaat naar
de staat en de olieconcerns
Shell en Esso.

afval. Na 20 jaar onderzoek denkt
men nog steeds aan "voorlopige"
opslag op land'voor ongeveer 100
jaar. Dal betekent dus dat wij het
ene milieuprobleem door het ande
re vervangen.
Een ander nadeel van kerncentra
les is dat je er alleen maar elektrici
teit mee kan produceren. Van alte
fossiele brandsloffen die wij gebrui·
ken wordlongeveer 25% gebruikt
voor de produktie van elektriciteit.
Wil men dus de bijdrage van de
elek1riciteitsproduktie aan de zu're
regen stop zetten, dan zou de
regering minstens 15 kerncentrales
moeten bouwen. De bouw van Iwee
kerncentrales zal daarom geen en
kele bijdrage van betekenis aan
bestrijding van de zure regen leve
ren. Beter is het om de grootste
verzuurders: elektriciteitscentrales,
olieraffinaderijen, chemische indus
trie en het verkeer, te verplichten de
luchtverontreiniging te verminde
ren.

Minder energie
gebruiken
Een ander argument dat tegen
kernenergie als oplosser van de
zure regen pleit, is het voorlopige
resullaat van onderzoek in West
Duitsland en Frankrijk. Hieruit blijkt
dat radioactieve stoffen die door
kerncentrales worden geloosd de
schadelijke effecten van verzuren
de stotIen mogelijk versterken.
Kerncentrales lossen het probleem
van de zure regen dus niet op. maar
maken hel probleem eerder groter.
De enige manier om slructureel de
zure regen aan te pakken is ervoor
te zorgen dat het gebruik van olie,
kolen en gas drastisch wordt terug
gedrongen.
We moeten met z'n allen minder
energie gaan gebruiken. Er zijn dan
helemaal geen nieuwe centrales
meer nodig.

Zure regen wordt vooral
veroorzaakt door de ver
branding van fossiele
brandstoffen, zoals ko
len, olie en aardgas.
Daarnaast komen er ook
geweldige hoeveelheden
verzurende stoffen vrij
bij de verspreiding van
mest uit de intensieve
veehouderij. Bij het splij
ten van uranium in een
kerncentrale worden
geen verzurende stoffen
geproduceerd. Om die
reden zou kernenergie
een oplossing zijn voor
de zure regen. Maar is dit
wel zo? Levert kernener
gie echt een bijdrage aan
bestrijding van de zure
regen?

B elangrijk om te welen 1$ dat wij
al op korte termijn maatregelen

moelen nemen om de zure regen Ie
bestrijden. Uil onderzoek van
Staatsbosbeheer blijkt dal al 50%
van hel Nederlandse bos door de
zure regen is aangelast. Tien pro·
cent zal op korte termijn gekapt
moelen worden. Willen wij de bos
sen redden dan moel de produktie
van verzurende slorfen binnen tien
jaar met 80% worden verminderd.
Nieuwe kerncentrales kunnen er
echter niet vóór 1995 staan. Kern
centrales komen dus bij voorbaat te
l~at om de zure regen te beslrijden.

Geen oplossing
Een ander probleem met kernener
gie is dat er nog sleeds geen
oplossing is voor hel radioactief

Kernenergie helnt
niet tegen zure regen

Kernenergie en kernwapens heb·
ben veel met elkaar gemeen, Zo
gebruikt men dezelfde grondstof
fen en dezelfde technieken. Vaak
ziJn het ook nog dezelfde bedrij
ven die zowel biJ de bouw van
kerncentrales betrokken zijn als
bil de bouw van kernwapens. Dat
laatste geldt vooral VOOr de lan
den dieatoomwapens bezitten.

Uranium en plulonium zijn de be
langrijkste grondstoffen. Hel is de
brandstof voor kerncentrales en
kweekcentrales, maar men kan er
ook atoombommen mee maken.
Dat werd al aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog duidelijk
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loen de Verenigde Staten een ura·
njum' en een plutoniumbom op
Japan (Hiroshima en Nagasaki)
gooiden.

Gegevens gestolen
Wit men een uraniumbom maken,
dan moet men niet alleen beschik·
ken over uranium maar ook over de
techniek om uranium te "verrijken".
In Almelo hebben wij zo'n fabriek
staan, In deze fabriek wordt ura·
nium op een zodanige manier be
werkt dal hel geschikt is als brand
stof voor kerncentrales. Met hetzeIl
de proces kun je echter ook een
atoombom maken. Dat dit mogelijk
is werd enkele jaren geleden duide·
lijk toen de Pakistaanse atoomge
leerde Abdul Ouader Kahn belang
rijke gegevens uit deze fabriek stal.
Onopgemerkt kon hij Nederlanö

verlaten. Nu is Pakistan zelf een
verrijkingsfabriek aan het bouwen,
Naar alle waarschijnlijkheid om een
"Islamitische" atoombom Ie maken
met steun van Libië en China.
Ook meI plutonium kun je een
atoombom maken. Dit plulonium
kan in elke willekeurige kerncentra·
Ie worden geproduceerd. (In de
natuur komt hel niet voor). Afhanke
lijk van de tijd dat brandstofstaven
in een kerncentrale zitten kan men
"goed" tot "zeer goed" plutonium
voor een atoombom produceren.
Dit plutonium kan men onttrekken
door de brandstofstaven in een
opwerkingsfabriek met chemica
lieën te behandelen. Op laborato
riumschaal is het produceren van
een paar pond plutonium at genoeg
om een atoombom van enige om
vang in elkaar te draaien.

Steeds meer landen mei A-bom
Veel landen zijn de afgelopen jaren
al dOOr middel van kerncentrales en
andere atoominstallaties in staat
gesteld een eigen atoombom Ie
produceren.
Zo kwam India via de leveranlie van
een kerncentrale door Canada aan
een atoombom. Deze werd in 1974
in India tot ontplofling gebracht.
Hetzelfde geldt voor Israël en Zuid
Afrika. Ook zij zijn door de leveran·
tie van kemcentrales in de gelegen·
heid gesteld een eigen atoombom
Ie produceren. Andere landen die
nu al, of waarschijntijk binnenkort
over een eigen atoombom kunnen
beschikken zijn: Libië, Brazitië, Ar
gentinië, Irak, Zuid·Korea en Tai
wan.
Hel zijn vooral de tanden meI een
eigen a_toomindustrie, zoals Wesl-

Duitsland, Frankrijk en de Verenig
de Staten, die onder druk van de
economische crisis niet al te stren·
ge eisen stellen aan de expon van
onderdelen voor atoominstallaties
aan andere landen. De financiële
belangen van de atoomindustrie
wegen vaak zwaarder dan de waar·
borgen die men ollicieel hanteert.

De verspreiding van kernwapens
wordlap de koop toegenomen. Ook
dit is dus een belangrijke reden om
kerncentrales te sluiten.
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KERN ENERGIE.?

Toen de Brede Maatschappe
liJke Discussie niet bleek op te
leveren wal CDA en VVD had
den gehoopt, la systematisch
geprobeerd de uitslag ervan
te kleIneren. Zo Is steeds be
nadrukt dat uit de BMD zou
blijken dat er alleen nu geen
meerderheid la voor nieuwe
kerncentrarea. Wanneer dan
wel heeft men nooit duidelijk
kunnen maken. Geen wonder
want uit het BMD-rapport
blijkt dat ook op langere ter
mijn 69% van de ondervraag
den nieuwe kerncentrales af
wiJs!.
Parallel met de BMD werd nog
een ander onderzoek uitge
voerd, In de vorm van een
Keuze-Enquete. Een repre
sentatieve steekproef uIt de
bevolking wetd gevraagd zich
uit te spreken over het toe
komstig gebruik van kern
energie. De ondervraagden
kregen vooraf Informatie, ge
toetst door de Stuurgroep van
deBMD.
Uit dit onderzoek komt naar
voren dat 64% van de bevol
king kernenergie onaanvaard
baar vindt. Geconfronteerd
mei een groolaantal mogelijk
heden om In de toekomstige
elektriciteitsbehoefte te voor
zien, spreekt slechts 16,9%
van de mensen zich uit voor
het gebruik van kernenergie.
Kijken we naar de politieke
voorkeur van de ondervraag
den. dan blijkt biJ de aanhan
gers van alle partijen deze
volgorde van voorkeur te gei
den: 1. windenergie. 2. bespa
ren, 3. aardgaa. Noch bij CDA
stemmsrs, noch bIJ stemmers
op de VVO la een meerderheid
te vinden voor kernenergie.

De hIerbij afgebeelde affiche
Is Ie bestellen bij de Natuur en
Milieu Federatie Overijssel in
Zwolle. De affIche is verkrijg
baar In twee formaten: 42)( 60
cm. (A2) en 30 x 42 cm (A3).
De afbeelding staat ook op
prentbriefkaarten die per 4
stuks zlln te bestellen. Nadere
Informatie: 038 - 217166.

.,

Verzet in CDA
Toch spreekt de zillende CDA·VVD
regering zich in principe uit voor
kernenergie. De fracties in de
Tweede Kamer lijken schoorvoe
tend mee te gaan. Partij·discipline
is nog steeds een hoog goed in Den
Haag. Daarbuiten ligt dat heel an
ders. In veel plaatsen wordt vooral
het verzet in het CDA-kamp steeds
duidelijker gehoord. De CDA
achterban kan zich daarbij beroe·
pen op het eigen partijprogramma.
Als Lubbers nu eens echt die on
derzoekgegevens ging bekijken.
zou hij dan nog steeds zo opge
wekt kunnen denken over de maat
schappelijke weerstand. die niet
langer meer een rol speelt? Of zou
hij alsnog lot de ontdekking komen
dat die meerderheid van de Neder
landse bevolking, die kernenergie
onaanvaardbaar vindt. straks ook
wel eens zijn kabinet onaanvaard
baar kan vinden?
Over ongeveer een jaar is het
woord aan de kiezers. Wie kern·
energie inderdaad onaanvaardbaar
vindt, kan dat dan duidelijk maken
door gewoon op een partij te stem
men die ondubbelzinnig nee zegt
tegen kernenergie. Dal wil niet zeg
gen dat we moeten wachten op de
verkiezingsuitslag. Er is voldoende
reden nu al in actie te komen. Om
alsnog te proberen genoemde par
tijen tot andere gedachten te bren·
gen. Elders in deze krant worden
suggesties daarvoor gegeven.

nu mei al die elektriciteit moeten
schijnt er al helemaal niet toe te
doen. Het probleem was toen 
nog steeds volgens Lubbers - dat
er nogal wat technische problemen
zaten aan kernenergie en dat de
invoering van kernenergie ook op
veel maalschappelijk verzet zou
stuiten. Dat is nu anders, horen we
de minister·president nog zeggen.
Het is natuurlijk wel jammer dat die
hele Brede Maatschappelijke Dis
cussie aan onze eerst verantwoor·
delijke landgenoot voorbij gegaan
is. Er is heel wat informatie op tafel
gekomen. Maar daar blijkt nu niet
direct uit dal de technische proble·
men zijn opgelost. Op verschillende
manieren is de mening van de
bevolking gepeild. Vooralsnog is
daar alleen de gedachte aan te
ontlenen dat het aantal tegenstan·
ders van kernenergie is toegeno
men. Ook onder de aanhang van
CDA en VVD.

,

zevenliger jaren minister van eco
nomische zaken was. Toen al was
hij voorstander van de bouw van
drie.nieuwe kerncentrales. Als aHes
naar zijn wens verlopen was, had·
den die nu al kunnen draaien.
Dat we niet zouden weten wat we

,,

Jammer voor Lubbers
Kort na deze waterige en betweteri
ge uitspraak van het kabinet zien
we de minister·president voor het
bekende vraaggesprekje op de
buis. De heer Lubbers weet zich te
herinneren dat hij zo halvelWege de

De vraag of er in Neder
land nieuwe kerncentra
les gebouwd.moeten
worden heeft alles met
politiek te maken. Die
kerncentrales zouden in
een deeltje van onze
energiebehoefte moeten
voorzien. En energie
voorziening is een vitaal
onderdeel van onze sa·
menieving geworden.
Daarmee alleen al zijn
kerncentrales onder
werp van politiek. Door
de gevaren en risico's
die er aan kleven· is de
inzet van kernenergie
een probleem apart ge
worden.

Hel aardige ,is dat kernenergie
helemaal geen probleem hoelt

te zijn. Er is immers al vele keren
voorgerekend dal we - zeker in
Nederland - prima in onze ener·
giebehoelte kunnen voorzien, ook
zonder de inzet van kernenergie.
Toch zijn er sterke krachten werk·
zaam, die steeds maar weer meI
kernenergie op de proppen komen.
Daarom is kernenergie ook nog op
een anda"re manier tol politiek pro·
bleem geworden. Als prestige ob·
ject. voorwerp van banale. politieke.
touwtrekkerij lussen panijen.

Meerderheid blijft tegen
Hoe je ook mei de cijfers van de
Brede Maatschappelijke Discussie
en andere onderzoeken goochelt of
schudt, een meerderheid van de
mensen blijft nee zeggen.
Maar in politiek Den Haag lijkt de
mening van de bevolking het voor
lopig tegen de prestige-gliller van
de kernenergie al te moelen leg·
gen.
Het huidige kabinet gaat prat op zijn
slagvaardigheid. Toch blijkt die
slagvaardigheid eerder te bestaan
uit het wegschuiven van de proble
men, dan uit het aandragen van
oplossingen. .
Als het gaat om hel plaatsen van
kruisrakellen in dit land, wordt een
bestuit daarover eersl steeds weer
vooruitgeschoven. Tenslotte wordt
hetlaals!e woord daarover aan "de
Russen" gegeven.
Gaal het over kernenergie - die
trouweos op velerlei manieren meI
kernwapens verbonden is - dan
wordt er ook geen echt besluit
genomen. Er wordt eerst geconsta
teerd dal er in ons land nogal
verschillend over gedacht wordt.
Daarom wordt de zaak in een 28
miljoen kostende inspraakprocedu·
re voorgelegd aan de bevolking.
Die bevolking zegt ondubbetzinnig:
nee. kernenergie is gevaarlijk en
onnodig. De regering zegt vervol
gens: we dachten toch maar wel.
Maar. word! erbij gezegd. eigenlijk
moeten wij dat niet beslissen. De
provincies en de elektriciteitsbedrij
ven moeten daarbij vooral een be
langrijke stem in het kapittel heb
ben. En alweer wordt een beslis
sing over een zaak, die van belang
is voor onze samenleving in z'n
geheel, verschoven naar een plek
waar die niet thuis hoort.

Politiek geen poot om OP
Ie slaan



Boer.n In de Noordoostpolderd.monstr.ren tegen plan voor ke,"c.ntrafe In hun gebied.

Pólder (NOP). Volgens Kees Knook
van de Werkgroep Kernenergie
NOP, is de verontwaardiging in de
hele omgeving opvallend. Ook mei
de plaalselijke afdelingen van het
CDA zijn de contacten uitstekend.
Zelfs het CDA in Urk is falicant
tegen kerncentrales aan het IJssel
meer. Visserijbelangen zijn daar
overigens niet vreemd aan.
De regeringsbeslissing heeft het
actiewezen in de polder flink ge·
reactiveerd: ••Onze kroegbijeen
komsten zijn sinds zo'n drie maan
den weer veranderd in ouderwetse
vergaderingen. Er zijn verschillende
groepen die elk een bepaalde taak
hebben. Eens per maand komen
vertegenwoordigers daarvan bij el·
kaar in een coördinatorenvergade
ring." Er worden onder andere
voorlichtingsavonden gegeven 1n
bejaardencentra en buurthuizen.
Kees Knook noemt het een positief
teken dat er ook nieuwe mensen
bijkomen die mee willen doen mei
de activiteilen van het plalform.
"Laatst waren we bij een groep
plattelandsjongeren voor een ge
sprek_ De dominee \':as ook maar
eens even komen kljken. Die heeft
zich meleen aangesloten:'

Ook hier zijn er politici die een leeg
industriegebied (bij de Eemshaven
in dit geval) graag met een kerncen
trale zouden zien opgefleurd. Eiko
de Vries: "De ondernemersclub
hier heeft de lobby slevig Ier hand
genomen. Binnenkort organiseert
men een uitstapje naar de kerncen
trale Borssele voor leden van Pro
vinciale en Gedeputeerde Staten
en nog een stel anderen (onder wie
journalisten). Wij van de anti
kemenergfebeweging mogen ook
mee. maar de kosten van het tripje
(twee dagen) bedragen wel
f 250,-. Het heeft ons nog behoor·
lijk veel moeite gekost om voor
elkaar Ie krijgen dat er naast twee
lezingen door kernenergie·
voorstanders ook een tegenstander
aan het woord komt."
Ook Groningse groepen zijn onder
tussen druk bezig met het benade
ren van plaatselijke afdelingen van
politieke partijen. Ook hier zullen de
zeilen ftink bijgezet moeten worden
om CDA (maar ook een aantal
PvdA-leden) te kunnen overtuigen.

Verontwaardiging
Het meestfJorissant staat het er wat
dat belreft voor in de Noordoost

pij (PNEM). "We willen ook die
mensen benaderen die ooit echt
geloofd hebben in de Brede Maat·
schappelijke Discussie om ze eraan
te herinneren wat er nu met de
resultaten daarvan gebeurt." zo
vertel Wim Haalboom.
Verder is men in Brabant bezig met
voorlichtingsa\'Ollden en publieks
acties, zoals het plakken van affi
ches bij de beheerder van hel in
dustrieterrein Moerdijk. Ook de re
gionale en plaatselijke pers worden
regelmatig benaderd.

Niet nog één
Brabant is niet de enige provincie
waar men actief bezig is de bouw
van nieuwe kerncentrales tegen te
houden. Buurprovincie Zeeland
heeft al een kerncenlrale (bij Bors·
sele) en volgens de regering kan er
nog wel eentje bij. Het "Zeeuws
Platlorm legen Kernenergie" is niet
van plan dat zomaar te lalen gebeu
ren. H. Bannink van het platform:
"Eigenlijk hoeven we alleen maar
op uitspraken uit hel verleden Ie
wijzen. Provinciale Staten hebben
zich al in 19n uiigesproken tegen
nóg een kerncentr31e In Berssele.
Ze hebben gezegd ook geen mede
werking aan de bouw van zo'n
nieuwe centrale Ie zullen verlenen.
De gemeenteraad van Borssele
heelt overigens ook zo'n molie aan
genomen. Maar ja. die uitspraken·
hebben natuurlijk geen eeuwig
heidswaarde."
Maar ook in Zeeland blijft het niet
alleen bij het benaderen van de
vertegenwoordigers van politieke
partijen. Op 9 maart was er een
regionale demonstratie in Middel
burg. Er worden affiches en fofders
gedrukt. men probeert de peIS te
bewegen tol hel plaatsen van stuk
ken over alles wat er gaande is rond
nieuwe kerncentrales. Nieuwe co
mités worden opgericht. Acliviteit
genoeg dus.

Uitstapje
Dal geldt ook voor het Groningse.

energie bespaart) en windenergie.
Verder een beetje waterkracht uit
de Maas en biogas.
Bovendien komen we met een plan
om de luchtverontreiniging door de
bestaande kolencentrale in Geer·
truidenberg (de Amercentrale)
drastisch te vermillderen. Ons plan
moet laten zien dat in Brabant een
energievoorziening mogelijk is die
èn schoon is én zonder kernenergie
kan."

Van Agt .
Tot voor kort stond het industrieter·
rein Moerdijk helemaal niet op het
verlanglijstje van de regering. Maar
de komst van ex-premier Van Agt
als Commissaris van de Koningin in
Noord-Brabant bracht daar veran
dering in. Hij ontdekte dat het dure
Industrieterrein handenvol geld kost
omdat er zich tot nu toe bijna geen
bedrijven hebben gevestigd. Daar
zou een kemeenlrale mooi veran·
dering in kumen brengen. wanl de
regering heeft er vast wel wat voor
over om die dingen ergens kwijt te
kunnen ...
Wim Haalboom: "Rond Moerdijk
zijn de afdelingen van de PvdA
tegen de komst van een kemeen
lrale en ook een plaalselijke WD·
afdeling in fel tegenstander. maar
het zal loch vooral gaan om hel
CDA." Daarop richt ook het Plat
form een belangrijk deel van haar
activiteiten. Hel landelijke CDA wil
uiteraard proberen te voork6men
dat haar plaatselijke afdelingen zich
laten overtuigen door de argumen·
ten van de tegenstanders van kern
energie. Brabant is nog steeds een
CDA-bolweri< en het standpunt van
deze partij kan daarom beslissend
zijn.

Mensen benaderen
Het Plallorm is dan ook druk bezig
met het benaderen van plaatselijke
CDA-afdelingen. leden van Provin
ciale Staten en van gemeenten dië
deelnemen in de Provinciale Noord
brabantse Elektriciteits Maalschap-8

Een van de plaafsen die volgens
het kabinet geschikt is voor de

bouw van een kerncentrale is hel
industrieterrein Moerdijk. in Noord·
Brabant ..We zijn druk bezig om
een eigen alternatief scenario Ie
maken om te laten zien dal het ook
anders kan," aldus Wim Haalboom,
die actief is in hel "Brabants Plat
form legen kernenergie" om Ie ver·
hinderen dal die kerncentrale er
komt.
,.Oe nadruk in ons plan komt Ie
liggen op toepassing van warmte!
krachlkoppeling (waardoor je veel

Tegen de wil ...In de meerder·
heid van de bevolking In, wil
de regering toc:h nieuwe kern
centrales bouwen. Dat Is on·
aanvaardbaar.ln deze krant
kunt u lezen waarom die kern
centrales er nlel moeten ko
men, waarom de argumenten
van de regering nIet deugen.
En: wat u kunt doen om die
plannen tegen te houden.
Deze krant Is een uitgave van
hel landelijk Platform tegen
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Waarom deze
krant?

Een besluit nemen om
nieuwe kerncentrales te
bouwen is één ding. Het
daadwerkelijk uitvoeren
daarvan is iets heel an
ders. Dat zal namelijk
niet meevallen. gezien
het groeiende verzet in
de plaatsen die volgens
het kabinet voor vesti
ging van een kerncentra
le in aanmerking komen.
Een rondgang langs een
aantal actieve groepen.

Besluiten is één,
uitvoeren is ee




