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Inleiding
DODEWAARD staat in het centrum van de
belangstelling. Op en na 18 oktober vin
den akties plaats bij de kerncentrale.
Sinds enkele maanden starten er in veel
plaatsen akties om via het anders beta
len van de elektriciteits.rekeningen aan
elektriciteitsbedrijven duidelijk te ma
ken dat Dodewaard (en aorssele) dicht
moet en er een energiebeleid tot stand
moet komen zonder kerenergie. Deze 'gi
ro-blauwaktie'gaat de elektriciteitsbe
drijven veel last bezorgen en is een re
aktie op het stelselmatig negeren van
opvattingen die er bij grote delen van
de bevolking leven. Meer over deze aktie
in dit speciale bulletin.
Over de akties in Dodewaard zelf heeft
het Landelijk Energie Komitee een verkla
ring uitgegeven. Het LEK stelt zich on
verkort achter het doel van de aktie:
de centrale moet onmiddelijk dicht. Een
bezetting van het terrein van de centra
le of van de centrale zelf is op 18 ok
tober niet aan de orde; dat zou een kon
frontatie worden waarmee alleen de atoom
lobby gebaat zou zijn, "het toepassen
van geweld van de kant van de aktievoer
ders is niet aan de orde en kan ook niet
aan de orde zijn. Akties, ook tegen kern
energie dienen erop gericht te zijn maat
schappelijke en politieke verhoudingen
te veranderen zodanig dat het doel van
deakties gerealiseerd wordt. Akties kun
nen er nooit op gericht zijn politieke
en maatschappelijke verhoudingen te be
stendigen door de tegenstander uitte
lokken tot maximale machtsontplooiing.
Daarom is het toepassen van geweld niet
aan de orde." Het LEK riep in die verkla
ring tenslotte iedereen op "op zijn of
haar wijze deel te nemen aan akties, zo
wel op plaatselijk niveau als op lande
lijkop 18 oktober, als daarna, om Dode
waard dicht te krijgen."
In dit bulletin geven we NOG een manier
aan om voor het sluiten van Dodewaard
te werken, die tevens aansluit bij een
van de hoofddoelstellingen van het LEK:
demokratisering van het energiebeleid.
Oe centrale in Dodewaard is opgericht
door alle elektriciteitsproduktiebedrij
ven. De elektriciteitsproduktieen
-distributie is in Nederland in handen
van (semi-) overheidsinstellingen. '1'och
hebben sommige provincies en bijna alle

kolofon
Dit bulletin wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van het Lande
lijk Energie Komitee. Het is verzon
den aan plaatselijke energie- en
basisgroepen, kerngroepen van de
Vereniging Milieudefensie, afdeling
en van CPN, IKB, JS, PPR, PSP,
NIVON, Hervormde Jeugdraad en naar
vele andere organisaties. Dit bul
letin kwam tot stand dankzij de me
dewerking van: Jan van de Broek,
Marius Ernsting, John Hontelez,
Jos Niessen, Dave van Ooyen, Marcel
Terlouw en de werkgroep Giroblauw
van Aktie Strohalm.
De oplage is 2500. Voor groepen is
de prijs per stuk f 1,25. Losse ver
koop f 2,00
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gemeenten weinig te vertellen over de
elektriciteitsvoorziening. Dit komt voor
een deel door de historisch gegroeide
struktuur met NaamlOze Vennootschappen
(NV's) en andere minder demokratische
instellingen. Voor een deel echter ligt
het ook aan de lakse en a-politieke hou
ding die plaatselijke en provinciale volks
vertegenwoordigers, met uitzonderingen,
innemen. Zij laten hun potentiële invlóed
ongebruikt of zien de elektriciteitsvoor
ziening slechts als melkkoe. Hun andere
en veel belangrijker taak, de zorg voor
de veiligheid en gezondheid van de bevol
king en het betrekken van de bevolking
bij belangrijke beslissingen, laten ze
liggen. In gemeenteraden en provinciale
staten 1tloeteen diskussie op gang komen
over een energiebeleid z6nder kernener
gie. een beleid dat de bevolking meer
kans geeft om wêrkelijk invloed uit te
oefenen, milieuvr1el1delijk en onafhanke
lijk van de machtige energie (lees: olie)
multinationals en kerncentralebouwers
uit West-Duitsland en de Verenigde
Staten.
In deze brochure leggen wij uit hoe de
nederlandse elektriciteitsstruktuur in
elkaar zit en hoe daarop invloed kan wor
den Uitgeoefend. Ondanks de ondoorzich
tige en ondemokratische struktuur van
de nederlandse produktiebedrijven hebben
de meeste gemeenten en daarmee hun raden
toch duidelijk mogelijkheden om invloed
op het beleid van de elektriciteitspro
ducenten uit te oefenen. Die moet nu aan
gewend worden om Dodewaard dicht te krij
gen. In de ,trijd op gemeentelijk en
provinciaal niveau voor de sluiting van
Dodewaard kan tevens de aanzet liggen
tot verandering van die ondoorzichtige
ondemokratische strukturen en ook de
basis van een andere; demokratische en
decentrale energievoorziening. De ener
gievoorziening, als sleutelsektor van
de ekonomische ontwikkeling, moet een
middel in handen van de bevolking worden
om meer greep te krijgen op de ontwikke
ling als geheel.
Deze brochure bestaat uit de volgende
gedeelten:
- De struktuur van de NV GKN, de eigenaar

van Dodewaard., en de struktuur van de
daarin dl'lelnemende partijen. En vervol
gens wat in gemeenten en provincies
daarmee wel/niet gedaan kan worden.

- De 'Giroblauwaktie'; doelstelling,
ervaringen tot nu toe, opzet.

- Wetten en kernenergie; wat zijner voor
wettelijke mogelijkheden om kernener
gie te dwarsbomen.

- Een voorbeeld van een in te dienen
motie pl1,1s enkele aanwijzigingen voor
de manier en tijdstip van in.br.eng.

- projekten die betrekking hebben op het
bevorderen van een gemeentelijk energie
beleid.

- En tenslotte een literatuurbespreking
en enkele adressen.

TO~ SLOT: Dit speciale bulletin is naar
alle afdelingen van alle LEK-organisaties
gestuurd, en tevens naar ons bekende ener
giegroepen. Het is erg belangrijk om de
aktie die wij aanzwengelen niet opeig'en
houtje te doen. Zoek je kracht in bunde
ling en probeer perpektief te geven aan
je initiatieven door diskussie over Dode
waard in het licht te brengen van demokra
tisering van het energiebeleid.



Struktuur v.d. NV GKN
In 1964 werd de Naamloze Vennootschap
Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale
Nederland (NV GKN) opgericht. Deelnemers
in deze NV GKN waren dezelfde elektrici
teitsproduktiebedrijven die deel uitma
ken van de NV Samenwerkende Elektrici
teits Produktiebedrijven (SEP). Deze SEP
was in feite ook de belangrijkste initi
atiefnemer tot de NV GKN.
De aandelen ±n de NV GKN zijn verdeeld
over 3 overheden, 1 gemeenschappelijke
regeling en 7 NVs (zie kader).
De aandeelhouders hebben zich verplicht
een hoeveelheid stroom af te .nemen van
de kerncen~rale Dodewaard, evenredig aan
hun aantal aandelen.
De kerncentrale, die in 1968 in gebruik
is gesteld, hèeft een vermogen van 52 Me
gaWatt, wat 0,35% van het totaal in Neder
land opgestelde vermogen is. De jaarlijk
se elektriciteitsproduktie is echter 0,7\
van de totale produktie. Dodewaard wordt
dus intensief gebruikt. Dit is een gevolg
van het feit dat de aandeelhouders zich
hebben verplicht lIa l l e medewerking te ver
lenen tot het verkrijgen van een zo groot
mogelijke nuttige afgifte van elektrische
energie door de kerncentrale••• 11 Cl}
Ook als een elektriciteitsbedrijf geen
behoefte aan Dodewaard-stroom heeft moet
ze die toch afnemen. Deze afname is natuur
lijk een puur boekhoudkundige kwestie,
omdat Dodewaard aan het landelijk koppel
net levert en de verschillende produktie
bedrijven weer stroom van dit koppelnet
afnemen. De atoomstroom onderscheidt zich
natuurlijk niet van de rest van de str.oom
in dat koppelnet.
Maar waarom deze plicht? Niet omdat Dode
waardstroom goedkoper is dan andere. De
NV PNEM moest in 1978 ruim vier miljoen
guldenbijleggen, de NV PEGUS betaalde iets
minder dan drie miljoen bij. De reden voor
dit maximale funktioneren van Dodewaard
ligt in het feit, dat deze centrale bedoeld
is als experiment en moet aantonen hoe
veel elektriciteit zo'n kerncentrale kan
produceren. De centrale is indertijd ge
bouwd door vooral nederlandse bedrijven,
die hiermee hun intrede wilden doen op
de internationale markt van kerncentrale
bOuwers. Dodewaard moest het visitekaart
je van de nederlandse atoomindustrie zijn.

~!_ë~!1~!~I2!m!Dg

De besluitvorming vindt grotendeels plaats
in de Raad van Commissarissen van de NV
GKN. Elke aandeelhouder heeft êên commis
saris plus de gemeente Rotterdam (Rotter
dam waarschijnlijk vanwege het grote aan
delenpakket van de NV Elektriciteitsbedrijf
Zuid-Holland en de belangrijke positie,
die Rotterdam in de NV EZK inneemt).
De Raad van Commissarissen wordt voorge
zeten door Mr. W.J. Geertsema, tevens voor
zitter van de NV PGEM en Commissaris van
dekoninqin in Gelderland. Ook een belang
rijk orgaan in de besluitvorming is de
Raad van Toezicht, ook voorgezeten door
Mr. W. J. Geertsema.
De NV GEN is natuurlijk niet volledig au
tonoom. Met de Kernenerqiewet in de hand
kan de Minister van Ekonomische Zaken de
centrale sluiten (wat van Aardenne zeker

(1) Artikel 1. lid 5 van de Samenwerkings
overeenkomst.
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WIE ZITTEN ER IN DE NV GKN?

In dit overzicht wordt over twee
soorten aandelen gesproken. Bij
elk bedrijf/instelling wordt eerst
aangegeven hoeveel aandelen het in
de NV GKN heeft. Daarna wordt in
enkele gevallen aangegeven hoe
de aandelen verdeeld zijn in het
betreffende bedrijf zêlf.

1. Provincie Friesland, bezit 15
aandelen.

2. Provincie Noord-HollandJ bezit
29 aandelen.

3. Gemeente AmsterdamJ bezit 59
aandelen.

4. NV El~ktriciteitsbedrijf Zuid
Hollapd (NV EZH1J bezit ~39

aandelen. 75% van de aandelen
van de NV EZH zijn in handen van
de gemeenten Rotterdam, Den Haag
Dordrecht, Delft, Leiden en Gou
da. 25% van de aandelen zijn in
handen van de provincie Zuid-Hol
land. De Raad van Commissarisen
van de NV EZH wordt gevormd door
2 leden van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland (waaronder de
Commissaris van de Koningin),
2 wethouders van Rotterdam, 2
van Den Haag, ~ van Leiden, .1
van Dordrecht, .1 van Delft, de
burgemeester van Gouda en de di
rekteur van de NV EZH t:)
In de Raad van Bijstand (wellicht
belangrijker in ede praktijk) zit
ten de direkteur~n van de NV EZH
en die van de gemeentelijke ener
giebedrijven der aandeelhouders.

5. NV Provinciale Noord-Brabantse
Elektriciteits Maatschappij (NV
PNEM); bezit 70 aandelen.
1991 aandelen van de NV PNEM zijn
van de provincie Noord-Brabant. De
gemeenten Bergen op Zoom, Breda,
Cuijk, Einhoven, Helmond, Den Bosch
Tilburg en Roosendaal en Waalwijk
hebben elk één aandeel. In de
Raad van Commissarissen zitten
vier leden uit en benoemd door
Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant • De overige acht Commis
sarissen worden door de Raad zelf
benoemd, hoewel de Algemene ver
gadering van Aandeelhouders, On
dern~inqsraad en Direktie aan
bevelingen kunnen doen of bezwaar
kunnen maken. Als er bezwaar wordt



niet zal doen), hoewel hij niet élke re
den daarvoor kan aanvoeren. Verder is de
NV GKN informeel sterk gebonden aan de
NV SEP en een aantal andere organisaties,
zoals KEMA, VEEN en VDEN. Deze vijf orga
nisaties, 'de Arnhemse Instellingen',
werken erg nauw samen. Ze vormen momen
teel de harde kern van de nederlandse a
toomlobby.
De NV GKN kan natuurlijk wel zelfstandig
besluiten de centrale te sluiten; de Raad
van Toezicht voor een termijn van minder
dan drie maanden (2), de Raad van Commis
sarissen voor een termijn van langer dan
drie maanden, maar niet definitief (3),
en de Algemene Raad van Aandeelhouders
definitief (4). Deze lichamen zullen daar
toe niet uit zichzelf overgaan; ze zullen
gedwongen moeten worden.
Alle aandeelhouders van de NV GKN zijn
of overheid (provinciaal of gemeentelijk)
of semi-overheidsinstellingen; ze zouden
zich naar de wil van de bevolking moeten
richten. In de praktijk blijkt dat duide
lijk niet zodanig te verlopen. Hieronder
zullen we aangeven welke oorzaken dat heeft
en welke mogelijkheden er zijn om dit
te doorbreken.
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Zoals we reeds hebben gezien zitten er
direkte vertegenwoordigers van twee pro
vincies en twee gemeenten in de Raad van
Commissarissen. Deze mensen zijn respek
tievelijk in hun provinciale staten en
gemeenteraden aan te spreken op hun ver
antwoordelijkheid en kunnen vandaaruit
opdracht krijgen al het mogelijke te doen
om de centrale op zo kort mogelijke ter
mijn te sluiten. Verderop meer hierover.
Moeilijker ligt het met de overige acht
commissarissen; zij zit~en er niet namens
de provincie of gemeente, maar namens een
NV. Het oprichten van deze NV's betekent
een verzelfstandiging ten opzichte van
de lokale volksvertegenwoordigers. Er is
alleen nog sprake van via-via-inv~oed,

en daarmee minder invloed. DaarbiJ komt
dan nog, dat leden van Raden van Commis
sarissen van die NV's geacht worden
"bij het vervullen van hun taak•••• zich
naar het belang van de vennootschap en
de met haar verbonden onderneming (te
richten)". (5) Natuurlijk is zo'n opdracht
op vele manieren te interpreteren, maar
de meest gebruikelijke uitleg is dat de
Commissarissen de plannen voor uitbrei
ding en versterking van de positie van
de elektriciteitsproduktiebedrijven niet
mogen dwarsbomen, ook al is dat uit pao.
litiek, maatschappelijk, milieu en ener
gie oogpunt uiterst onverstandig. In
ieder qeval k.an een dergelijke opdracht
gebruikt worden om richtlijnen vanuit pro
vinciale staten of gemeenteraden te nege
ren.
Toch is het wel degelijk mogelijk om
vanuit vertegenwoordigende lichamen in
vloed uit te oefenen op het beleid van
de Raad van Commissarissen van de NV GKN.
Het meest duidelijk ligt het op provinci
aal niveau. Twee provincies (Noord-Holland
en Friesland) zijn direkt in de NV GKN
vertegenwoordigd. De andere provincies,

(2)
(3)
(4)

(5)

Statuten
idem
idem
Statuten

NV GIm artikel ~4, d
~3, e
.12, a

PNEM ~979 artikel ~9 lid ~
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gemaakt moet de Sociaal-Ekonomi
sche Raad (SER) een uitspraak
doen. De PNEM is een zgn. "struk
tuur"-W, een in ~972 bij wet
ingevoerde vorm, waarbij de Raad
van Commissarissen (zoals hier
boven al blijktl een veel ster
kere positie krijgt t.o.v. de
aandeelhouders. In de Raad van
Commissarissen zitten overigens
burgemeesters, een professor van
de Ekonomische Hogeschool uit Til
burg e.d. Deze mensen zitten er op
persoonlijke titel, zijn aannie
mand verantwoording verschuldigd.
Overigens is de direktie (benoemd
door de Raad van Commis.sarissen)
in het dagelijkse leven de belang
rijkste' instantie. Zij vertegen
woordigt de PNEM in alle andere
elektriciteitsorganen (zoals de
NV GKN) •

6. NV Provinciale Lpmurgse Elektri
citeitsMaatschappij (NV PLEM) I
bezit 36 aandelen.
499 aandelen zijn in handen van de
provincie. Eén aandeel heeft de ge
meente Geleen. 7 leden van de Raad
van Commissarissen worden door Ge
deputeerde Staten benoemd en komen
uit G.S. of PrOVinciale Staten. De
overige 6 leden worden door de Raad
van Commissarissen benoemd. Hier
onder moeten minstens 2 mensen uit
het Limburgse bedrijfsleven en min
stens twee burgemeester$ of gemeen
teraadsleden van limburgse gemeen
ten. In tegenstelling tot in Bra
bant hebben hier alle leden van
Provinciale Staten een adviserende
stem op ~lgemene Vergaderingen van
Aandeelhouders.

7. NV Provinoiaal en Gemeentelijk
Utreohts Stroomleveringsbedrijf
(NV PEGUS) ;bezit 36 aandelen.
Dit bedrijf levert stroom aan de
PUEM en het gemeentebedrijf van
Utrecht. De provincie Utrecht en
de gemeente utrecht hebben elk de
helft van de aandelen. De Ral'id van
Commissarissen. is samengesteld uit
2 leden van G.S., 2 van Saw utrecht,
2 worden door het vaste personeel
Van de NV benoemd en de overige
drie door de aandeelhoudersvergade"
ring. pe dirèktie vertegenwoordigt,
net als bij a'lle andere NVs, de
PEGUS naar buiten.

8. NV Provinciale Geldersche I!:lektri
citeits Maatschappij (NV. PGEM); be
zit 63 aandelen.
996 aandelen zijn in handen van de
provincie. De gemeenten ~peldoorn,

Gorssel, Barneveld en Rheden hebben
elk één aandeel. De Raad van Comm1s
sarissen bestaat uit IS mensen,
waaronder 10 leden van Provinciale
~aten en het bestuur van de beide
Flevolanden. J;>rovinciale Staten be
noemt alle leden. Ook hier geldt,
dat ze vooral het belang van de NV
moeten behartigen en dus n.iet ge
bonden zijn aan besluiten van Pro
vinciale Staten. Binnenkort wordt
ook de NVI?GEM een struktuurNV. De
bevoegdheid tot benoemen van Com
missarissen blijft dan bij Provin
ciale Staten. Er is sprake van een
zekere afspiegeling van de politie- .



behalve Groningen, Drente en Zuid-Holland
hebben een meerderheidsbelang in hun pro
duktiebeddjf, dat in de NV GKN zit.
De drie resterende provincies hebben ech
ter ook grote invloed in hun provinciaal
produktiebedrijf. Men kan dus zeker stel
len dat aktie en politieke druk op pro
vinciaal niveau zin hebben.
Komplicerend werkt de struktuurNV, zoals
bij de NV PNEM, waar de invloed van de
aandeelhouders is ingeperkt. Zo'n struk
tuur blijkt tot schimmige toestanden te
leiden.; bij de NV PNEM benoemen vriend
jes vriendjes (waarschijnlijk allemaal
lid van het CDA) en zijn Slechts vier van
de twaalf commissarissen benoemd door Ge
deputeerde Staten. De meest kontroleerba
re vorm is dan ook de provinciale dienst
zonder zelfstandige rechtspersoonlijkheid
(Bijv. PEN1.

Ook gemeenten hebben vaak direkte invloed
in het provinciaal produktiebedrijf.
In Overijssel, Zuid-Drente en Zeeland zijn
alle gemeenten aandeelhouder in het pro
vinciaal elektriciteitsproduktiebedrijf.
In Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant
en Zeeland een beperkt aantal gemeenten.
E~ aandeel is echter al voldoende om ver
klaringen af te leggen, diskussies aan
te zwengelen en moties in te dienenJ
bovendien kunnen aandeelhouders zich aan
eensluiten. Gemeenten die aandelen hebben.
in een elektriciteltsproduktiebedrijf zijn
mede-verantwoordelijk voor de kerncentra
le Dodewaard en ze kunnen en moeten daar
op aangesproken worden.
Amsterdam en Rotterdam verkeren in een
nog machtiger positie; zij leveren direkt
een commissaris voor de NV GKN, zodat hun
invloed heel konkreet is.
Het werken aan de besluitvorming binnen
de struktuur van de produktiebedrijven
is natuurlijk maar 'ên kant van de medail
le. Gemeenteraden kunnen natuurlijk ook
politieke druk uitoefenen op Provinciale
Staten en Regering en Parlement. Een der
gelijk debat kan een begin zij~ van een
diskussie over decentralisatie en demo
kratisering van de elektriciteitsvoorzie
ning en een zelfstandig gemeentelijk ener
giebeleid. Zo kunnen ook gemeenten zonder
aandelen in de elektriciteitsprodUktle
bedrijven hun verantwoordelijkheid ~en

opzichte van hun bevolking waarmaken;
ook zij nemen atoomstroom af. 0011; daar
hebben verklaringen en aktiviteiten tegen
Dodewaard zin en kan de aanzet gegeven
worden naar een ander demokratisch en
veilig energiebeleid.

Voor wie het allemaal duizelt of meer wil
weten over z'n eigen situatie: de jaar
verslagen en statuten van de provinciale
produktiebedrijven zijn op te vragen bij
de respektievelijke hoofdkantoren; ze
zitten allemaal in de betreffende pro
vinciale hoofdsteden met uitzondering
van de PEN, die zit in Bloemendaal.
Makkelijk zat.

ke verhoudingen van Provinciale
Staten in de delegatie van 10 leden.

9. De NV Elektriciteits Maatschappij
IJsselcentrale bezit 50 aandelen.
872 aandelen van deIJsselcentrale
zijn in handen van de provincie
Overijssel, 10 van de provincie
Drente. Ook de gemeentes Enschede,
Almelo, stad Delden, Hengelo, De
venter, Zwolle bezitten elk 10 aan
delen. Alle andere gemeenten in
Overijssel en Zuid-Drente bezitten
1 aandeel. Het totale pakket is
1000 aandelen·.
De Raad van Commissarissen bestaat
uit 2 leden van Gedeputeerde Staten
van Overijssel, 1 van G.S. van Dren
te (de NV IJsselcentrale levert aan
1/3 van de provincie Drente), 1 lid
van de gemeenteraad Deventer, 1 van
Enschede, 1 van Zwolle en 10 tot 12
gekozen door de Algemene Raad van
Aandeelhouders, 60p voordracht van
G.S. van de beide provincies, 4 op
voordracht van andere instanties.
In deze NV heeft de Raad beslissings- 
bevoegdheid over het al dan niet
deelnemen in andere NVs. De Direktie
vertegenwoordigt naar buiten toe.

10. NV Provinciale Zeeuwse Elektrici·
teits Maatschappij (NV PZEM); bezit
10 aandelen.
De PZEM is voor 2/3 van de provin
cie. 1/3 van de aandelen zijn van
de gemeenten. Alle gemeenten in Zee
land zijn dus aandeelhouder. In de
Raad van Bestuur zitten 10 leden
vanuit Provinciale Staten. Zij wor
den gekozen volgens de politieke
samenstelling van die Staten. De
overige 5 leden zitten er vanuit
gemeen~en. 5 leden van. de Raad vor
men het Dagelijks Bestuur.

11. Elektriciteitsbedrijf Groningen en
Drente (EGD) J bezit 29 aandelen.
Hier is sprake van een zgn. Gemeen
schappelijke Regeling. Er is dus
geen lfV., met eén formele verzelf
standiging. Maar evenmin is er spra
ke van een direkte verantwoording
naar Aên overheid. Er is een Algemeen
Bestuur, bestaande uit 3 leden van
Provinciale Staten van Gróningen,
en 1 van Drente, 3 leden van Gede
puteerde Staten van Groningen, en
.1 van Drente, en verder 71 leden
van alle gemeenten van Groningen
en Noord+drente (2/3 van de pro
vincie) •. In het Dagelijks Bestuur
(veel belangrijker) zitten 3 leden
van G.S. van Groningen, 1 van Dren
te en de burgemeesters van Nieuwe
schans en Beilen.
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Tot nu toe hebben we het steeds over elek
triciteitsproduktiebedrijven gehad, be
drijven die produceren en distribueren.
In veel gemeenten en enkele regio's be
staan echter ook bedrijven die alleen
elektriciteit distribueren (pîm. 75).
Zij kopen elektriciteit van de 'grote'
produktiebedrijven. Die distributiebe
drijven zijn in overgrote meerderheid
gemeentebedrijven onder direkte verantwoor
delijkheid van Burgemeester en Wethouders.
Slechts vijf distributiebedrijven hebben
een NV-struktuur (6) en twee een zogenaam
de gemeenschappelijke regeling (Gouda en
Delfland). Deze distributiebedrijven zijn
dan wel niet direkt of indirekt in de
NV GKN vertegenwoordigd, maar er zijn meer
banden.
De NV GKN is een deel van de vijf 'Arp
hemse Instellingen', die via personen en
hun werkzaamheden nauw met elkaar vervloch
ten zijn. Aktie naar andere instellingen
heeft dus ook zin.
Belangrijk voor de distributiebedrijven
is de Vereniging van Exploitanten van E
lektriciteitsbedrijven Nederland (VEEN);
hierin zitten vertegenwoordigers van llle
elektriciteitsbedrijven. Hier kan dus de
overmacht van de pro-kernenergie-NV's
bestreden worden. Hoe groot de invloed
van de VEEN is is niet helemaal duidelijk.
Zij kan echter zeker wel een oppositierol
gaan vervullen ten opzichte van de NV GKN
en de NV SEP~ daarom zouden veel gemeen
ten zich werkelijk tegen kernenergie moe
ten gaan inzetten.
be reeds genoemde NV SEP regelt de elek
triciteitsuitwisseling tussen de produk
tiebedrijven en met het buitenland. De
NV GKN kan haar elektriciteit uitsluitend
via de NV SEP kwijt~ De NV SEP stelt elk
jaar een elektriciteitsplan vast, waarin
uitbreiding en vernieuwing van het elek
triciteitspark wordt aangekondigd. Sinds
enige jaren moet de Minister van Ekonomi
sche Zaken dit plan goedkeuren. De NV BEP
is het machtigste onderdeel van de 'Arn
hemse Instellingen'. In de NV SEP zitten
dezelfde aandeelhouders en commissaris
sen als in de NV GKN. Ook in de NV SEP
moet de Dodewaardkwestie aangekaart wor
den.
De NV KEMA is een onderzoeks- en kontro
leinstituut~ aandeelhouders zijn die van
de NVGKN en 22 distributiebedrijven. Ook
de NV KEMA, door haar onderzoek en vooz-'
lichting, speelt een belangrijke rol in
de atoomlobby.

(6) o.a. De Berkelstreek in Overijssel/
Gelderland, Hillegom-Lisse-Sassen
heim en Goeree-Overflakkee.
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Uit de vorige paragraaf blijkt wel dat
enkele grote gemeentes en de provincies
macht hebben (maar die niet gebruiken)
om Dodewaard dicht te krijgen. Die po
tentiele macht moet in effektieve macht
omgezet worden. Zij moeten in de NV GKN,
BEP, KEMA en VE;EN de sluiting van Dode
waard bevechten.
Maar de kwestie Dodewaard en het energie
beleid van overheid en 11Arnhemse Instel
lingen" kan en moet ook 1n andere gemeen
ten tot aanleiding gemaakt worden van een
fundamentele diskussie over kernenergie
en een ander, gedecentraliseerd en gede
mokratiseerd energiebeleid. Er is echter
nOg een instelling waarin de kwestie aan
gekaart moet worden.

Ç2n~!n~I~~i!_!9~§2!9IijY!n

Een Commissie Concentratie Nutsbedrijven
(CoCoNut) heeft enkele maanden geleden
een rapport uitqebracht over het koncen
treren van gas-,water-, en elektrici
teitsbedrijven. Als deze plannen worden
uitgevoerd komt o.a. de produktie van
elektriciteit in heel Nederland in han
den van êên NV (voorlopig ProTrans gehe
ten). Deze NV moet ook het hoofdtrans
portnet gaan beheren. Ook kleine een
heden voor stadsverwarming e.d. komen
onder beheer van deze NV. De verdere
distributie zou moeten uitgevoerd worden
door diensten, gemeenschappelijke rege
lingen of NVs, die zowel gas-, water als
elektriciteits verzorgen. Het winstme
chanisme zou de efficienty moeten op
voeren. Uitvoering van deze plannen lijkt
een verdere centralisatie van besluit
vorming te veroorzaken. Niet de kant die
wij opwillen. De Vereniging van Neder
landse Gemeenten (VNG) wordt betrokken
bij het vooroverleg over deze nota, die
uit moet monden in een advies aan de
regering.
In die VNG zitten, zoals de naam al zegt.
alle gemeentes. De VNG lijkt niet enthou
siast over dit verder uitkleden van de
gemeentelijke autonomie. Deze kritiek
moet vanuit gemeentes ondersteund, maar
ook aangescherpt met eisen voor een her-'
strukturering in meer demokratische rich
ting. Want ook de huidige struktuur is,
zoals we al zagen, ondemokratisch en on
doorzich.tig.
Die eiaen zouden o.a. kunnen inhouden;
-Elektriciteitsvoorziening moet in handen

van overheidsdiensten komen, Onder di
rekte verantwoordelijkheid van volks
vertegenwoordingen.

-Winstoogmerk mag geen leidraad zijn voor
het beleid van die diensten, maar kri
teria als energie-efficienty, openheid,
demokratische kontroleerbaarheid en voor
zover nodig is voor die kontroleerbaar
heid en mogelijk is i.v.m. de andere
kriteria.



Aktie in Raden en Staten
Uit het vorige hoofdstuk blijkt wel dat
enkele grote gemeentes en de provincies
macht hebben (maar die niet gebruiken)
om Dodewaard dicht te krijgen. Die po
tentiële macht moet in effektieve macht
omgezet worden. Zij moeten in de GKN,
SEP, KEMA en VEEN de sluiting van
Dodewaard bevechten.
Maar de kwestie Dodewaard en het ener
giebeleid van overheid en "Arnhemse
Instellingen" kan en moet ook in andere
gemeenten tot aanleiding gemaakt worden
van een fundamentele diskussie over
kernenergie en een ander, gedecentrali
seerd en gedemokratiseerd energiebeleid.

HOE PAKKEN WE HET AAN

Belangrijk is, dat er niet-zo-maar een
ingezonden brief of motie aan gemeente
of provincie wordt gestuurd. Eerst moe
ten een paar andere zaken gebeuren:
1. De gegevens uit dit bulletin nalopen
voor de eigen situatie en het ophalen
van aanvullende informatie bij het eigen
energiebedrijf of het provinciale.
2. Uitvinden of er in de eigen plaats
groepen/partijafdelingen zijn die mee
willen doen of juist zelf al iets van
plan waren (per slot van rekening wordt
dit bulletin ruim verspreid).
3. Bekijken of in de gemeenteraad of
provinciale staten makkelijk een meer
derheid te halen is, of dat er méér
omheen moet gebeuren (openbare avond,
handtekeningenaktie, informatiekampag
ne, giroblauwaktie etc.)
In het algemeen lijkt het ons belangrijk
dat vooral gelet wordt op het effekt op
langere termijn van je aanpakl is je
aktie een bijdrage/start voor een dis
kussie op gemeentelijk/provinciaal nivo
over energiepolitiek. Wordt de gemeente
erdoor op een ander spoor gezet, geeft
het aanleiding tot initiatieven om zélf
aan te pakken, door gemeente en partiku
lieren.

OVER MOTIES EN BRIEVEN'

Zomaar een motie in laten dienen door
een of enkele frakties kan wel, maar is
de minst sterke vorm. Beter is het een
debat te verzoeken naar aanleiding van
een brief aan de raad/staten van zoveel
mogelijk organisaties of personen ovar
deze kwestie. Natuurlijk moeten dan wel
van de voren een of meer frakties bereid
gevonden worden erop in te springen, an
ders verdwijnt de brief "ter kennis
geving aangenomen" in het gemeente/pro
vinciearchief.
Voor gemeenten met een eigen energiebe
drijf en provincies is een andere moge
lijkheid de begrotingsbehandelinq.
Op 1 november moeten 8lrWs en Gedeputeer
de Staten een begroting voor het komende
j aar indienen. Tussen 1 november en
1 januari moet die begrotinq behandeld
worden. Er staat dan meestal een post
openbare werken/nutsbedrijven o.i.d. op.
Aan de hand van die post kan een brief
besproken worden of zonder meer over
Dodewaard e.d. gepraat worden.
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Publiciteit is erg belangrijk. Als je
besluit nu in november al van start te
gaan, en een afwijzing van je eisen te
laten volgen door een "giroblauw"aktie
dan moet in je publiciteitskampagne
daar al naar toegewerkt worden: Als de
volksvertegenwoordiging z'n taken niet
opvat of het elektriciteitsbedrijf
dwars gaat liggen, dan staat geen an
dere weg' meer open dan het via "hardere"
aktie proberen die mensen/dat bedrijf
tot andere gedachten te brengen.

MODEL VOOR EEN GKN-MOTIE IN GEMEENTERAAD
EN PROVINCIALE STATEN

Deze tekst is in algemene termen opge
steld. Natuurlijk moet die aan de plaat
selijke situatie aangepast worden (wel/
niet direkt betrokken bij de GKN, enz.).
Deze tekst kan natuurlijk ook als kern
van een open brief aan die staten of raad
gebruikt worden.
Belangrijk is om eerst te onderzoeken of
in de betreffende raad/staten al eerder
diskussies zijn geweest. Dan moet natuur
lijk ~angesloten worden zodat een motie
of open brief een andere inhoud krijgen.

"De raad van de gemeente/staten van ••••
in vergadering

"De raad van de gemeente/provinciale
staten van ••••• in vergadering bijeen
op •••••

overwegende,
-dat onze gemeente/provincie direkt/indi
rekt deelnemer is in de NV Gemeenschap
pelijke Kernenergiecentrale Nederland
(Dodewaard)

-dat door afname van het landelijk kop
pelnet elke elektriciteitsverbruiker
gewild of ongewild mede-afnemer van de
NV GKN is

-dat kerncentrales als zodanig een risi
ko vormen voor de bevolking

-dat kerncentrales afval produceren dat
levensgevaarlijk is en dat niet op een
afdoende wijze kan worden opgeslagen

-dat de huidige nederlandse kerncentra
les niet nodig zijn voor een verantwoor
de elektriciteitsvoorziening in ons land
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-dat kerncentrales en alles wat daarmee
samenhangt een gevaar vormen voor de
demokratie

-dat kerncentrales en alles wat daarmee
samenhangt een bijdrage leveren aan de
verspreiding van kernwapens (Pakistan)

-dat de huidige ontwikkelingen in de
energievoorziening de kontroleerbaarheid
door bevolking en lagere overheden
steeds verder afneemt

-dat zeer velen in onze gemeente/provin
aie (over het hele land, meer dan de
helft van de bevolking) om al deze re
denen bezwaren hebben tegen de elektri
citeitsproduktie dmv. kernenergie

-dat zonder de NV GKN altijd nog een
overkapaciteit aan produktievermogen
in ons land zal bestaan van 30% (bui
ten de 27% die de Samenwerkende Elek
triciteits Produeenten nodig vinden als
reserve)

-dat door de warmte-krachtkoppeling in
de industriele sektor en de stadsver
warming dit produktievermogen de komen
de jaren verder zal toenemen

-dat tengevolge van energiebesparende
maatregelen een daling in het elektri
citeitsverbruik verwacht kan worden

-dat de uit kernenergie geproduceerde
elektriciteit duurder is dan de langs
andere weg verkregen elektriciteit

besluit
het kollege van burgemeester en wethou
ders/gedeputeerde staten te verzoeken al
het mogelijke te doen om de kerncentrale
te Dodewaard te doen sluiten, en daarvoor
aktie te ondernemen in de NV GKN, het
provinciale elektriciteitsbedrijf, SEP,
KEMA, VEEN en VNG, en voorts konsekwen
ties te trekken uit een negatieve afloop
hiervan wat betreft deelname in NV GKN,
SEP en KEMA
en verwacht
dat het kollege binnen 6 maanden rappor
teert over haar vorderingen"
toelichting: in de voorlaatste alinea
moeten natuurlijk alleen de organisaties
blijven staan waar de gemeente/provincie
bij betrokken is. Dat betekent dat GKN,
SEP en KEMA nog wel eens afvallen. Zie
daarvoor het voorgaande hoofdstuk.
In de laatste alinea is voor 6 maanden
gekozen omdat in april weer een vergade
ring is van de raad van commissarissen
van de NV GKN.
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ARGUMENTEN TEGEN DE DODEWAARDSTROOM

Uiteraard worden in de akties tegen de
Dodewaardcentrale dezelfde argumenten
gebruikt als in de andere akties tegen
kernenergie. Orndat er wel aksentver
schillen zijn, werken we een paar ar
gumenten verder uit.
Het stralingsgevaar blijft een hoofd
argument. OOk bij normaal draaien van
de centrale komen er kleine doses bij.
Juist de laatste tijd wordt steeds vaker
op het gevaar van lage stralingsdoses
gewezen. Bovendien zijn de centrales
onveilig. Harrisburg mag dan het meest
bekende ongeluk zijn, er zijn er daar
naas~ al vele tientallen bekend gewor
den die toch ook heel ernstig zijn. Over
de zeer gevaarlijke "kweekreaktorenH

praten we dan nog niet eens, terwijl die
toch een centrale plaats in het kerne
nergieprogramma innemen. Andere bezwa
ren zoals het afvalprobleem en de atoom
staat, zijn de laatste tijd weer aktu
eel. De geheime kontrakten tussen neder
landse kerncentrales en buitenlandse
opwerkingsfabrieken geven aan hoe afhan
kelijk we dreigen te worden van tech
nologieen die de kinderschoenen nog niet
ontgroeid zijn. Voor het afvalopbergpro
bleem is nog steeds geen afdoende oplos
sing. De atoomstaat, dat wil zeggen een
staat die zich bedient van afluisteren,
nazoeken van persoonlijke gegevens, uit
gebreide politiemaatregelen en inperking
van demokratische rechten, zoals 't sta
kingsrecht, krijgt gestalte in Dodewaard.
Het voert te ver alle bezwaren tegen
kernenergie hier uit te werken. Er zijn
(minimaal) drie goede boekjes:

~~22m~D~I9!~~_D~~_e~g~~
uitg. Vereniging Milie~defensie, 64
pag. AS, behandeling van alle aspekten
van atoomenergie, met nadruk op de maat
schappelijke. inkl. porto f 7,-- bestel
len op postgiro 10.2000, Ver. Milieude
fensie, Amsterdam.
~i~Îä~gi~~-g~-~!~~2D!~~~2D2!!~-~D________l!__9

uitg. Ekologische Uitgeverij, 104 pag.
AS, nr. 4 van het blad Ekologie. In de
ze tweede druk van nr.4 wordt aandacht
geschonken aan Harrisburg (heel uitge
breid), het laatste nieuws over de (on)
mogelijkheden van opslag radioaktief
afval ~n de zoutlagen van noord-neder
land, een analyse van de geheime opwerk
kontrakten, en het verhaal over de hoe
veelheid splijtstofstaven die er in het
bassin van de Dodewaardcentrale (niet)
mogen staan. Tenslotte een verhaal over
het gevaar van de snelle kweekreaktor,
de plutoniumekonomie. f 7,50 in de
boekhandel of wereldwinkel, f 9,00 op
postgiro 16.16.900 t.a.v. Ekologische
Uitgeverij, Amsterdam.
!n!Q!mS~!!_QY!I_~~ID!D~I9!!,Stroom
groep Stop Kernenergie Nijmegen, 34
pag. A4. Dit is een in Nijmegen ver
spreide brochure, geschreven naar aan
leiding van de Dodewaard-gaat-dicht
aktie. Behalve specifiek op Nijmegen
gerichte informatie staat er een over
zicht in over de splijtstofcyclus. het
gebeurde in Harrisburg, de rechterlijke
macht en kernenergie, enz.
inkl. porto f 3,--, tn.v. De Gelderse
Stroomgroepen, Nijmegen, postgiro
41. 76.911.



SPECIFIEKE GELDIGE ARGUMENTEN
Een bezwaar dat we hieronder nog extra
willen belichten is het feit dat atoom
stroom vreselijk ggg~ is. Energetisch
duur bijvoorbeeld. Tweederde van de
energie komt in de vorm van koelwater
uit de centrale. Gezien de risikos van
radioaktieve besmetting kan dat niet in
gekalkuleerd worden, maar wij als Neder
landers dragen uiteindelijk de lasten.
Zo komen we van energetisch onrendabele
kernenergie op de ook ekonomisch niet
rendabele kernenergie. De prijs van de
Dodewaardstroom in 1979 was meer dan 9~

cent per kWh. De normale kostprijs lag
op 7 cent per kWh. Zelfs die 9~ cent is
nog geen reele prijs. Alle onderzoeks
subsidies blijven nog buiten beschouwing.
Wie de jaarverslagven van de GKN door
zoekt naar verrekening van de kosten
van sluiting van de centrale (die toch
echt ooit zal plaatsvinden) en naar
de kosten van de definitieve afvalber
ging zal daar niets van vinden. De cen
trale zal na sluiting eerst tientallen
jaren moeten afkoelen en moet al die
tijd bewaakt worden. In Duitsland blijkt
dit ongeveer een miljoen gulden per jaar
te kosten. Dan komen er de kosten van de
sloop die men op zo'n f 200.000.000 kan
schatten. En tenslotte nog het hete hang
ijzer van de definitieve opslag van het
hoogradioaktieve afval. Een reele kos
tenschatting is daarvoor niet te geven,
maar stel dat er êên politieman voor
enkele honderden jaren wordt ingehuurd,
alleen dan al wordt het een erg dure
grap. We kunnen er gerust van uitgaan
dat de kosten vele malen hoger zijn,
dan nu verwacht wordt. De konklusie is
duidelijkJ door atoomstroom te leveren
zadelen de elektriciteitsbedrijven hun
klanten op met onnodig dure stroom, waar
van bovendien de uiteindelijke prijs nog
niet bekend is.

Er kan nu nog maar êên redelijk argument
zijn om toch voor atoomenergie te kiezen.
Als er beslist te weinig opwekkingskapa
citelt zou overblijven bij sluiting. Dit
is, zoals al eerder aangegeven, niet het
geval. Alleen de invoering van wat zui
niger apparaten (bijv. de nieuwe TLlamp)
kan bovendien al meer bezuinigen dan Do
dewaard opwekt. Het is dus maar waarvoor
je kiest •••••
De laatste argumenten tegen Dodewaard
worden nog niet al te vaak gebruikt.
Juist bij giroblauwakties kunnen ze een
belangrijke rol spelen.

ALS ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN ZEGGEN;
WE WILLEN WEL MAAR Kt.JNNEN NIET" ON
DER KERNENERGIE UIT ?

In de provincie kan de vraag aktueel wor
den; Wat kunnen we doen als de bedrijven
zeggen van goede wil te zijn, maar niet
te kunnen. Hoe hierop door de aktie ge
reageerd wordt is van situatie tot situ
atie verschillend. De aktie is regionaal
georganiseerd, dus de plaatselijke groe
pen beslissen zelf wat ze doen. we noe
men hier de voors en tegens die bij zo'n
beslissing een rol spelen. Daarbij put
ten we voor een deel uit de ervaring van
Amsterdam, waar een motie tegen verdere
deelname in het GKN is aangenomen, maar
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waar met de uitvoering van die motie nog
niet zo'n haast is gemaakt.
De Amsterdamse wethouder spreekt in dit
verband over een schadeklaim door het
GKN bij uittreding. Bovendien is het
volgens hem moeilijk aan de andere part
ners de aandelen te verkopen. Wat moeten
we met zo'n stellingname, die aktueel
kan blijven als er maar een of twee be
drijven 6m zijn?
Om te beginnen zijn de gevaren van kern
energie zo groot dat de bevolking weinig
boodschap zal hebben aan verhalen over
schadeklaims. Ten tweede kan het betwij
feld worden of de situatie er inderdaad
zo voor staat. Dodewaard is immers op
een haar na afgeschreven. Maar als het
zo is betekent dat er zo'n struktuur is
gemaakt dat parlementair optreden bemoei
lijkt wordt. Dit kunnen volksvertegen
woordigers toch moeilijk op zich laten
zitten. Zonodig kunnen ze kontakt opnemen
met hun kollegas in andere provincies om
gezamenlijk aan die eventuele wantoestand
een einde te maken.
Tot slot is het de vraag of de schade
klaims wel zo nadelig uitpakken. De enor
me kosten van de sluiting van de centrale
en van het radioaktieve afval worden nu
nog onderschat, dus nu uitkopen kan later
een behoorlijk voordeel blijken.
OVerigens is zo'n schadeklaim eigenlijk
flauwekul. Er is namelijk zo'n grote
overkapaciteit voor elektriciteitsopwek
king dat dat op zich al honderden mil
joenen per jaar kost. Het sluiten van
Dodewaard kan men dan wel de kop van jut
maken, maar dat is niet reeel.
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eerste stappen

NOORD-HOLLAND

In de provinciale staten van Noord-Hol
land zijn de belangen die de P.E.N. in
de GKN heeft ook aan de orde gesteld.
Via een motie hebben verschillende
frakties geeist dat de PEN uit de GKN
stapt. De raad van toezicht (een kom
missie die de PEN kontroleert) is met
deze problematiek bezig. De GKN komt
tijdens de begrotingsbehandeling in no
vember a.s. aan de orde. Ook zal dan de
motie ter sprake komen. Binnen de raad
van toezicht zal al of niet terugtrek
king uit de GKN een belangrijke diskus
sie worden, daar wordt de begrotingsbe
handeling wat dit punt betreft voorbe-
reide PvdA, PPR, PSP en CPN steunen de
motie. Onduidelijk is nog wat D'66 en
enkele leden van het CDA doen. Zij zul
len de doorslag moeten geven.

GRONINGEN/DREN'rE

In Groningen en Drente hebben de Ala~
groepen Atoomplannen (AAP) een brief ge
stuurd aan het EGDbestuur met daarin het
verzoek zich terug te trekken uit de GKN.
Vanzelfsprekend werd op dit verzoek ne
gatief gereageerd. De AAPgroepen hebben
her er niet bij laten zitten. Via een
brief aan gemeenteraden drongen zij erop
aan druk uit te oefenen op de EGD om
zich in de najaarsvergadering uit te
spreken voor terugtrekking uit de GKN.
Verder verzochten de groepen aan de ge
meenteraden zich uit te spreken tegen
dumping van radioaktief afval en proef
boringen.

Giroblauw aktie
In veel gemeentes en provincies is de
zgn. "giroblauw"aktie al van start ge
gaan. Deze aktie kan een versterking be
tekenen van de meer "parlementaire" ak
tie die hiervoor reeds is aangegeven, en
van de meer "direkte" akties zoals in Do
dewaard op 18-20 oktober.
Het hangt van de plaatselijke/provincia
le sit\;latie af of degirobla\;lwaktie be
ter kan volgen op de aktie in de gemeen
teraad of er aan vooraf moet gaan.
Algemene richtlijnen zijn daar niet voor
te geven.
We zO\;lden willen benadrukken dat zowel
de girobla\;lwaktie als de aktie direkt
naar gemeenteraad of provinciale staten
toe, het meest s\;lksesvol is als zoveel
mogelijk energiegroepen/milieu- en buurt
organisaties, afdelingen van partijen en
vakbonden, enz., dat samen doen. Een
solistische aanpak ka~kans op sukses
kleiner maken en daarmee nadelig zijn voor
de anti-kernenergiestrijd.
Achterin dit hoofdst\;lk staan enkele kon
taktadressen. Gebruik die:
Een ander aspekt is dat de akties, naast
het direkte doel van sl\;liting van Dode
waard en Borssele, vooral ook gericht
moeten zijn op het erbij betrekken, mo
biliseren van de plaatselijke/provincia
le bevolking.
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AMSTERDAM

De gemeenteraad van Amsterdam is tot n\;l
toe de enige instantie geweest waarin
via moties pogingen zijn ondernomen om
Dodewaard te doen sluiten. Op 9 april
nam de hele raad de motie aan "nog dit
jaar aan de Raad van Commissarissen voor
te stellen de kerncentrale ~e Dodewaard
op korte termijn buiten bedrijf te stel
len".
De wetho\;lder die voor het GEB verantwoor
delijk is, Wolffensperger zag al snel
zwakke plekken inde motie. De motie
bleek zonder konsekwenties te zijn. Hij
stelde dan ook voor eerst met een beleid
snotitie te komen. 6 oktober kwam hij
daar eindelijk mee. Hierin stelde hij in
de eerstvolgende vergadering van de GKN
een voorstel tot sluiting te doen. Het
zelfde als hem al een half jaar eerder
opgedragen was: Hij sch\;lift de zaak dus
op de lange baan.
Verder was de notitie êên lofzang op de
centrale, met zinsneden die letterlijk
\;Iit propagandamateriaal overgenomen lij
ken. Voor de amsterdamse aktiegroepen
is dan ook na deze notitie duidelijk ge
worden dat er gewoon doorgegaan moet
worden met de giroaktie tegen het GEB.
Zoals het er n\;l \;Iitziet zou de giroaktie
in Amsterdam wel eens de belangrijkste
aktiviteiten van de komende maanden k\;ln
nen worden.

UITGANGSPUNT

Via de elektriciteitsrekening betaalt
iedereen mee aan de gemeenschappelijke
kerncentrale Nederland (GKN) in Dode
waard. Iedereen moet betalen, zodat de
centrale kan draaien, ook al is die
niet rendabel. Dit is eigenlijk erg
vreemd, omdat de klanten van de elek
triciteitsbedrijven nooit om "atoom
stroom" hebben gevraagd. De giroblauw
aktie is gestart, om aan deze situatie
een eind te maken. Ke.rnenergie is voor
de elektriciteitsvoorziening ongewenst,
maar ook onnodig.
De girobla\;lwaktie start als blijkt dat
de elektriciteitsbedrijven zich niets
aantrekken van de wens van hun klanten
om geen atoomstroom geleverd te krijgen,
zal er druk op hen worden uitgeoefend
door steeds moeilijker te gaan betalen.
Door met eigen bank- of girokaart te
betalen wordt het al moeilijker. Als
daar nog meer bij komt, bijv. in twee
gedeeltes, of betaling zonder vermel
ding van aanslagnummers, wordt het nog
lastiger. Als er vanaf het begin voldoen
de mensen meedoen, zal dit een zeer ef
fektief middel blijken te zijn.



DE ·STRA'l'EGIE VAN DE GIROBLAUWAKTIE

om over de strategie van deze aktie te
kunnen praten, moeten we voor ogen heb
ben wat de doelen van deze aktie zijn.
Het meest in het oog springende doel op
de termijn van ca. twee jaar is natuur
lijk de sluiting van de kerncentrales
in Nederland. om dat te .bereiken zijn
allerlei tussenstappen nodig, die deel
uitmaken van de strategie.
Aan de andere kant is de sluiting van
de centrales ook weer een tussendoel,
als je het op een veel langere termijn
bekijkt.
Op den duur zouden we er naar toe moeten
dat steeds meer mensen werkelijk iets te
zeggen hebben over welke energiebronnen
worden geb~ikt, in welke hoeveelheden
de energie wO:J;:dt opgewekt, en vooral ook
waarvoor het gebruikt wordt.
Het is heel belangrijk om al in de eerste
fase van de giroblauwaktie ook deze
langere termijndoelen in de gaten te
houden. Ze bepalen mede hoe je de aktie
kan aanpakken.
Een gevolg ervan is bijvoorbeeld, dat je
in het begin al veel nadruk erop legt,
dat de mensen via de giroblauwaktie een
beetje medezeggenschap over de energie
voorziening terugpakken.
Een ander gevolg is dat je moet proberen
de mensen die nu aktief aan de glroblauw
aktie meedoen ·vast te houden-. Het wer
ken aan een demokratische energievoor
ziening is immers een karwei van lange
adem. Goed met deze overwegingen in het
achterhoofd terug naar de konkrete uit
voering van de aktie.
De giroblauwaktie heeft als einddoel de
sluiting van de kerncentrale in Dode
waard. Dit willen we bereiken door Van
de elektriciteitsbedrijven (produktie
en distributiebedrijven) te vragen op te
houden met het leveren van atoomstroom
en hun medewerking aan de centrale stop
te zetten.
De elektriciteitsbedrijven zullen aan
dat verzoek natuurlijk niet 66n, twee
drie gehoor geven. Pas als heel veel men
sen meedoen is er kans van slagen. Daarom
is een belangrijk onderdeel van de aktie
ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
mensen weten waar het om gaat.
Een eerste stap is een brief van het
plaatselijk giroblauwkomitee een bri·ef
aan het elektriciteitsbedrijf-bestuur.
Hierin wordt gevraagd om geen atoomstroom
meer te leveren. Deze brief wordt in de
publiciteit gebracht en er kunnen hand
tekeningen onder opqehaald worden. ~f

hankelijk van de reaktie van het bedrijf
kan de druk worden vergroot:
- door het opzeggen van de automatische

overschrijvingsmachtigingen
- door te betalen met de eigen bank- of

girokaarten
- door dit in tweeen, maar wel binnen de

termijn, te doen.
- door geen aanslagnummers te vermelden
- enz. Er zijn nog heel veel legale mid-

delen die de druk verder kunnen doen
toenemen.
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Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat
heel veel mensen aan de aktie kunnen mee
doen. De ervaring leert dat meer dan de
helft van de bevolking bereid is een
handtekening te zetten. Samen met de
effektieve drukmiddelen maakt dit de kans
groot dat de giroblauwaktie een sukses
'(ordt.

AKTIVITEITEN BINNEN DE REGlOS

oe giroblauwaktie is al in volle gang. In
Groningen en half Drente (EGD), Zeeland
en Amsterdam zijn brieven gestuurd naar
de elektriciteitsmaatschappijen van hun
regio en daarin eisen ze terugtrekking
uit de GKN. Als voor een bepaalde datum
niet aan deze eis is voldaan worden er
verdere stappen ondernomen. In een aan
tal regios worden voorbereidingen getrof
fen voor deze aktie. In de provincie
Gelderland zal na de herfstvakantie de
aktie goed op gang komen. In Noord-Bra
bant begint men na de Mol-demonstratie
en in Oost-Gelderland na de. Euregio
aktie. In Utrecht en Noord-Holland wordt
er een provinciale bijeenkomst voor
groepen die aan de giroblauwaktie mee
wilden doen, gehouden. Beide vergaderin
gen zijn begin november te verwachten.
Bij de kontaktadressen kan opgevraagd
worden waar en wanneer die plaatsvinden.

g[gD!nSl!DL!2[!D~!
AAP, Noorderstraat 38, Drouwenerveen,
05999-2517
Q!!!!j!!!!L!2!!n~!
Nout Renders, H. Schaftweg 9d, Emmeloord,
05270-3863
!22E!~d!2U!n9
Wiebe de wolf, Kampersingel 72, Haarlem,
023-321846
Zeeland
brgIë Komitee Zeeland, Dam 49, Middel
burg, 01180-27749
!22E9=§Eêàmlt
Henk Veltkamp, Biezelaar 4, Terheijden,
01693-1136
l!m!$!!9~ 1
Arnold Folkerts, Ho~endorpstraat 23 ,
Amsterdam, 020-822947
utrecht
iktië-Strohalm, Oude Gracht 42, Utrecht,
030-333347
De provincies Gelderland, Friesland,
Zuid-Holland en Limburg hebben nog geen
definitief kontaktadres. Voor deze regios
llIOet men voorlopig kontakt opnemen met
het landelijk koordinatieadres:
Aktie Strohalm, Oude Gracht 42, utrecht
030-333347



De Wet kontra de Kernenergie
Naast akties, die qericht zijn op de ge
bruikers van energie (zoals de giro-blauw
aktie) en akties, gericht op de producen
ten van energie (i.c. de elektriciteits
bedrijven), zijn er ook akties mogelijk
om wettelijke obstakels tegen kernener
gie op te werpen. Dat klinkt vreemd, maar
dat is het niet. In ons staatsrechtelijk
bestel kennen wij drie overheidslagen:
rijk, provincie en gemeente. Hoe het rijk
over kernenergie denkt, weten we zo lang
zamerhand nou wel (denk maar aan de der
de energienota). Maar aangez,ien in veel
wetten ook een meer of minder belangrij
ke rol is weggelegd voor de "lagere"
overheden, de proviJlcie en de gemeente,
is het zinnig om te kijken of op dat
niveau iets te ontketen valt. In dit stuk
je willen we dus kijken naar mogelijkhe
den om provinciale en gemeentelijke over
heden zover te krijgen dat ze gebruik
maken van hun bevoegdheden en zelfstan
dig iets tegen de ontwikkeling van kern
energie te ondernemen.
In veel wetten krijgen de lagere overhe
den tenminste een rol van medebewind.
Dat wil zeggen dat ze hun medewerking
moeten 'geven aan regelingen waarvoor het
rijk hoofdverantwoordelijkheid draagt.
Die medewerking kan inhouden een puur
uitvoeren en toepassen van regels van
hogerhand maar kan ook inhouden advise
ren aan het rijk over de uitvoering. Daar
naast zijn er ook wetten waarin de lage
re overheden een veel zelfstandiger rol
spelen, zoals de wet op de Ruimtelijke
Ordening, maar daarover verderop ~êr.

Wanneer lagere overheden in hun medebe
windstaak of met hun autonome bevoegdhé
den dwars gaan liggen voor wat het rijk
wil, dan kan het rijk dat wel proberen
ongedaan te maken (bijv. met een beroep
op strijdigheid met de wet of met het
algemeen belang) , maar dat is geen gemak
kelijke zaak. Niet alleen omdat het al
tijd een onaangename zaak is het werk
van "colleg'a"-overheden ongedaan te ma
ken, maar ook omdat dat nogal wat voeten
in aarde heeft in de vorm van tijdroven
de beroepsprocedures. Zo probeert minis
ter van Aardenne al enige tijd een be
sluit van de gemeente Anloo ongedaan te
maken, dat een feitelijk verbod inhield
tot het houden van proefboringen op het
grondgebied van de gemeente.
Daarom is het zeer zinvol dat gemeente
raden en provinciale staten zich in al
gemene zin uitspreken over kernenergie
en hun eventuele medewerking daaraan
(of liever gezegd oppositie daartegen).
Dergelijke uitspraken kunnen dan dienen
als basis voor verdere, meer konkrete
en specifieke uitspraken en besluiten.
Een goede gelegenheid voor het doen van
algemene uitspraken biedt altijd de be
grotingsbehandeling en wel de algemene
beschouwing daarover, die in de meeste
gemeenten in de maanden november en de
cember worden gehouden.
Voorbeelden van zulke uitspraken zijn
de motie van de gemeenteraad van Amster
dam tegen de GKN in Dodewaard en de uit
spraak van de gemeenteraad van Stavoren
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tegen vestiging van een nieuwe kerncen
trale aan de westelijke dijk van de
Noord-Dost-Polder.

DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Op grond van de wet op de ruimtelijke
ordening kunnen de provincie en de gemeen
te hun planologische inzichten, d.w.z.
wenselijkhedenên onwenselijkheden m.b.t.
de ruimtelijke ontwikkeling, vastleggen
in streekplannen resp. struktuurplannen
en bestemmingsplannen. In een bestemmings
plan legt de gemeente vast wat wel en
niet in een konkreet omschreven gebied
dient te gebeuren; een gemeente kan op
grond van een dergelijk plan bouwplannen
bevorderen maar ook tegenhouden. Zo is
het mogelijk in dergelijke plannen elke
bestemming, die voortvloeit uit ontwik
keling, toepassing en gevolgen van kern
energie als ongewenst te bestempelen en
derhalve onmogelijk te maken. Tegen een
bes~ngsplankan beroep worden aan
qetekend, eerst bij de provincie en ver
volqens bij de Kroon (.. koning + reqering).
Maar, zoals gezegd, dergelijke procedu
res duren erg lang (soms wel zeven jaar)
en de regering zal zich wel twee keer
bedenken voor ze aan zoiets begint.
Een wet, die lagere overheden een belang
rijke stem in het kapittel geeft, als
het qaat om zaken die hinder of gevaar
kunnen veroorzaken, de Hinderwet, is voor
wat de kerAenergie betreft buiten werking
gesteld en vervangen door de Kernenergie
wet. Deze wet, die verregaand centralis
tisch is, en de daarbij behorende beslui
ten, strekt zich uit over "inrichtingen,
waarin kernenergie wordt vrijgemaakt,
splijtstoffenkunnen worden vervaardigd,
bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstof
fen worden opgeslagen", alsmede over ver
voer van splijtstoffen, ertsen en radio
aktieve stoffen.
De afgifte van vergunningen in het kader
van de kernenergiewet is voorbehouden
aan de ministers van Economische Zaken,
Sociale Zaken en Volksgezondheid en
Milieuhygiëne tezamen. De rol van provin
cies en gemeenten is en deze wet gedegra
deerd tot die van doorgeefluik. Als "onze
ministe:cs" van plan zijn een vergunning
voor een dergelijke eerder genoemde in
richting af te geven, wordt dat meegedeeld



aan Gedeputeerde Staten van de provincie
waarin de plaats van vestiging zich be
vindt, die dat op zijn beurt "onverwijld"
ter kennis brengt van het betrokken ge
meentebestuur. Dat gemeentebestuur moet
van het plan van de minister "openbare
kennisgeving doen" en moet ook bekend
maken op welke wij ze belanghebbenden
(en wie is dat niet?) bezwaren bij de
ministers kunnen indienen, "ontleend
aan vrees voor gevaar, schade of hinder"
Het gemeentebestuur is tevens verplicht
het bij de vergunning behorende veilig
heidsrapport voor iedereen ter inzage
te leggen.

Het is natuurlijk aan het gemeentebestuur
ter vrije beoordeling hoe aktief ze met
deze verplichtingen omspringt. Een gemeen
tebestuur kan bij een plan tot afgifte
van een vergunning niet meer doen dan
strikt nodig is maar kan net zo goed heel
aktief optreden, als het ware mobilise
rend werken. Bovendien is er niets in
de kernenergiewet dat de gemeente verbiedt
z~lf als belanghebbende op te treden!!
Dit zijn een paar eerste ideeën; voor
aanvullingen houden we ons graag aanbe
volen!

aanzetten tot ander beleid
INLEIDING

In dit hoofdstuk worden enkele voorbeel
den genoemd van groepen die bezig zijn
met een andere invulling van het energie
beleid. Drie voorbeelden, waaruit blijkt
dat er vele manieren zijn om tegen kern
energie zijn om tegen kernenergie en
voor een ander energiebeleid aktief te
zijn. Op veel meer gebieden, dan in de
drie voorbeelden naar voren komen, kun
nen gemeenten, milieugroepen en andere
instellingen bezig zijn.
Duidelijk is dat iedereen aan de gang
kan. Bijv. de ontwikkeling van energie
voorziening door windmolens, of het op
zetten van een stadverwarmingssysteem,
isolatie van huizen en andere gebouwen,
de toepassing van zonne-energie. Ook
kunnen gemeenten energiegroepen in hun
aktiveiten ondersteunen en een advies
buro voor energievoorziening en -bespa
ring opzetten.
Goede ingangen zijn het eisenpakket zon
neenergie van VMD. het evaluatierapport
van de projektgroep in Gasselte, de 6
brochures van het Centrum voor Energie
besparing, het windwerkboek van Chris
Westra en Beman Tossijn e.d.

ENERGIEBESPARING IN GASSELTE

Toen de gemeente Gasselte gekonfronteerd
werd met de regeringsplannen om in de
buurt van Gasselte proefboringen in zout
lagen te gaan doen voor eventuele opslag
van radioaktief afval ontstond er vrij
snel verzet in de gemeente tegen deze
plannen.
Bet bleef echter niet bij verzet alleen;
De gemeente nam als ~ên van de eerste
gemeenten in Nederland het initiatief om
een grote energiebesparingskampagne op
te zetten. Er werd in '77 een energie
besparingsnota in de gemeente aangenomen,
gericht op vier doelgroepen: -partikulie
re huishoudens, bedrijfshuishoudingen,
gemeentelijk energieverbruik en openbare
verlichting.
Na de aanvaarding van dit energiebespa
ringsplan werd er een gemeentelijke pro
jektgroep ingesteld die met de uitvoering
van de plannen belast werd.
Om bekendheid te geven aan de energiebe
sparingsmogelijkheden werd er in de 4
dorpen waaruit de gemeente bestaat een
voorlichtende tentoonstelling georgani-
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seerd. Na diverse informatie- en in
spraakrondes werd 95% van de 400 woning
wetwoningen geïsoleerd. Ook werden in
30% van de 1100 partikuliere woningen
isolatie aangebracht. Deze isolatie in
woningen leverde een besparing op van
16 tot 27% per woning.
Naast woningisolatie heeft de projekt
groep gekeken naar de industrie en de
agrarische sektor. Bijv. een gasfabriek
werd de mogelijkheid van warmteterugwin
ning aangegeven, en bij een aardappelzet
meelbedrijf -dat 4x zoveel elektriciteit
verbruikt als de hele gemeente- was al
een interne werkgroep aktief.
Ook de openbare gebouwen en openbare ver
lichting gingen niet aan de aandacht van
de projektgroep voorbij.
De brandduur van de openbare verlichting
werd verkort, in de openbare gebouwen
werden door inschakeling van een advies
buro de mogelijkheden tot energiebespa
ring geInventariseerd.
De gemeente Gasselte kon geen gebruik
maken van ervaringen van anderen maar
moet ze leveren aan andere gemeenten.
De projektgroep heeft van haar bevinding
en een evaluatierapport uitgebracht.
waarin een aantal aanbevelingen worden
gedaan aan andere gemeenten die een der
gelijke kampagne willen opzetten.
Het evaluatierapport is te bestellen op
het gemeentehuis van Gasselte, Vaart 9
Gasselternijveen, 05999-2345

DODEWAARD-ANDERS

In de week van 10 tot 20 oktober staat
de vereniging MilieuDefensie met een
tent en een windmolen op het dorpsplein
van Dodewaard. Op die manier wil VMD een
positieve bijdrage leveren aan de oplos
sing van het energieprobleem. In samen
werking met het Centrum voor Energiebe
sparing is een alternatief energieplan
voor de gemeente Dodewaard opgesteld,
dat in deze week aan de gemeente zal
worden aangeboden.
De bestuurders van Dodewaard zijn bereid
zich te verdiepen in andere vormen van
energievoorziening. Dit kan tevens een
stimulans voor andere gemeenten zijn zich
bezig te gaan houden met hun energiebe
leid en besparing van energie.



Verder wordt er in de tent informatie
verstrekt, worden gratis adviezen gege
ven door deskundigen aan de bewoners van
Dodewaard over energiebesparing.
Hiermee wil VMD de bevolkingjbewoners
groepen stimuleren het energieverbruik
in woon, werk en leefsituatie zoveel mo
gelijk te beperken en te sparen, waar
door de bevolking geld bespaart en het
woonkomfort kan verbeteren. Bij dit on
derdeel van de aktiviteiten is de stich
ting woon/energie betrokken, die zich
bezighoudt met het geven van adviezen
wat betreft energiebesparing, het onder
zoeken van problemen op gebied van ener
giehuishouding, het ontwerpen met betrok
kenen van milieubewust nieuwbouw- en ver
bouwplannen en het verzorgen van infor
matie ter ondersteuning van milieuvrien
waard-anders aktie).
VMD wil de blokkadeakties in het week
einde van ~8-20 oktober meer inhoud ge
ven. Deze blokkade is er op gericht Do
dewaard dicht te krijgen, waar VMD over
igens achter staat. De energievoorzie
ning zal op een andere manier, gedeoen
traliseerd, demokratisch en ekologisch
inpasbaar, plaats moeten vinden en daar
probeert VMD nu een aanzet toe te geven.

HET CENTRUM VOOR ENERGIEBESPARING MET
DE AKTIE E

Het centrum voor Energiebesparing houdt
zich bezig met het initieren, begeleiden
en uitvoeren van energieonderzoeksprojek
ten en studies. Centraal staat het ont
wikkelen van kennis en inzicht in moge
lijke energiebesparende maatregelen.
Ook geeft het centrum informatie via ak
ties, symposia etc. aan een zo breed mo
gelijk publiek.
Het Centrum heeft verder een adviserende
funktie naar gemeente, kantoren, bedrij
ven en soms partikulieren over de toe
passing van duurzame energiebronnen en
minder grootschalige technieken. Hierbij
moet gedacht worden aan toepassing van
windenergie, zonneanergie voor warmwater
en ruimteverwarming, stadsverwarming etc.
Vanuit dit idee organiseerde het centrum
voor energiebesparing op 19 oktober 1979
een landelijke diskussiedag over plaat
selijke energiebesparingsmogelijkheden,
dit was de start van de aktie-Eo
Binnen de aktie E staat de relatie tussen
!nergie(besparing), !konOmie en !kologie
(milieu) centraal.
Een belangrijk besluit op deze dag was
de aktie-E voort te zetten, in de vorm
van een zestal regionale E-dagen.
Op die dagen zullen, in verschillende de
len van het land, konkrete plannen ge
maakt worden voor plaatselijke besparings
mogelijkheden in die delen van het land.
Op 15 januari 1979 werd het Centrum voor
Energiebesparing opgericht door een aan
tal milieuorganisaties. Het funktioneert
als projekt/adviesburo op het terrein
van energiezaken.
Het centrum is ontstaan vanuit het idee
dat er een wetenschappelijk buro moest
komen voor milieuverenigingen. De nood
zaak hiervoor was gebleken toen men met
het vraagstuk van de stadsverwarming te
maken kreeg. De oprichters wilden niet
achter problemen aan blijven rennen maar
tijdig goed weerwerk kunnen leveren. Al
ternatieven moeten wetenschappelijk on
derbouwd kunnen worden.
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Leden van het centrum zijn; VMD, Lande
lijke vereniging tot behoud van de Wad
denzee, Stichting Toegepaste Ekologie,
Stichting Energie en Samenleving, Stich
ting MEMO en Stichting Natuur en Milieu.

Literatuur
drie plaatselijke brochures
ENERGIEBESPARING IN DE GEMEENTE GRONINGEN

Energiebesparing is niet alleen een zaak
voor de nationale overheid, het is een
zaak van ons allen. Ook de lagere overhe
den kunnen hiertoe op verschillende manie
ren een onmisbare bijdrage leveren. Bij
voorbeeld door beperking van het verlich
tingsniveau op straat en in gemeentelijke
gebouwen, door warmte-isolatie van eigen
kantoren en scholen etc. I.n elk gemeente
lijk struktuurplan zou een energieplan
dienen te worden opgenomen: openbare ver
lichting, mogelijkheid van stadsverwarming
verkeersvoorzieningen etc.
In deze nota worden de verschillende vor
men van energiebesparing die relevant zijn
voor de gemeente Groningen behandeld en
wordt aangegeven waar konkrete mog~lljk

heden tot besparing liggen.
bestellen: Uitg. Xeno fl. 6,70 op
giro 2996HO

ENERGIEBESPARING IN UTRECHT

Een doelmatiger energiegebruik geeft ons
enerzijds de tijd alternatieve energie
bronnen te ontwikkelen, en anderzijds de
tijd om toe te werken naar een maatschap
pij die onderkent dat er grenzen zijn
aan energie en grondstofgebruik.
"Ondanks het feit dat iedereen het erover
eens is dat de tijd dringt, ontbreekt nog
steeds een goed doordacht energiebeleid
voor alle sektoren (woningen, diensten
sektor, verkeer, industrie, etc.). De
gemeente Utrecht heeft stadsverwarming
laten aanleggen in een gedeelte van de
stad maar rust wat andere besparende
maatregelen betreft op haar lauweren
Het U.E.W. wil met deze nota haar bijdra
ge leveren aan de ontwikkeling van een
goed energiebeleid in de gemeente Utrecht.

Uitg •• U.E.W. p/a Oudegracht 36 Utrecht

ENERGIEBELEID IN NIJMEGEN

Binnenkort komt in Nijmegen een gezamen
lijke brochure uit van de PSP en de
Stroomgroep Stop Kernenergie aldaar.
Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de
energiesituatie en wat het Nijmeegse ant
woord daarop kan zijn. Heel specifiek
worden een aantal Nijmeegse voorbeelden
behandeld (Radboudziekenhuis , Universi
teitsgebouwen, studentenhuis) en de be
perkingen daarvan aangegeven. Mogelijk
heden als stadsverwarming, wind- en zon"
neenergie, warmtepompen, e.d. aangegeven
voor nijmeegse wijken.
Over de tarievenstruktuur voor gas en
elektriciteit wordt uitgelegd dat een
hoog verbruik tot relatief lagere kos
ten leidt en daarom energiebesparing



en ontwikkeling van alternatieven remt.
Een Nijmeegse energiepolitiek houdt ook
in; subsidieregelingen, politieke aktie,
beginnen met het stimuleren van produk
tie die maatschappelijk nuttig en milieu
en energetisch verantwoord is.
Prijs; nog onbekend. Inl: PSPmilieugroep,
Nwe Nonnendaalseweg 26, Nijmegen.

vang de zon
'Vang de zon' is de titel van een brochu
re van ODE; hierin een handleiding voor
zelfbouwers van zonnecollector-instal
laties.
"Waar regeringen en bedrijven falen om
op tijd de zonne-energie te ontwikkelen,
om deze tenminste als mogelijkheid ach
ter de hand te hebben, moet dit pioniers
werk wel door enkelingen worden gedaan.
Overal ter wereld zijn mensen enthousi
ast bezig met het ontwerpen èn uitvoeren
van installaties, die aan hun lokale om
standigheden zijn aangepast; overal weer
anders, omdat de zon overal op een ande
re manier schijnt. Zo wordt de kleinscha
lige basis opgebouwd, waarvan straks mis
schien de mensheid kan profiteren als
de nood aan de man zou komen en zonne
energie noodzakelijk blijkt."
Uitgave van Organisatie voor Duurzame
Energie.

eisenpakket zonne energie

Voor een voortvarende energiebesparings
politiek heeft men ook een dienovereen
komstige stimulerende overheidspolitiek
nodig. De Vereniging Milieudefensie heeft
in haar Eisenpakket Zonne-energie enke-
Ie voorwaarden, waaraan dat beleid mO.et
voldoen geformuleerd. In dit eisenpakket
komt de Vereniging Milieudefensie uitgaan
de van de hoofddoelstelling, dat het voor
naamste effekt van het energiebeleid dient
te zijn een stabilisatie van het gebruik
van niet-eindeloze energiebronnen op kor
te termijn, overgaande in een daling op
lange termijn, tot drie soorten maat
regelen
- rendementsverbetering bij energieomzet

ting en -verbruik
- het tegengaan van onnuttig energiever

bruik
- de versnelde invoering van het gebruik

van eindeloze energiebronnen.
Deze maatregelen worden verder in dit
eisenpakket nader gekonkretiseerd.

Uitgave van de Vereniging Milieudefensie
Tweede Weteringplantsoen 9 Amsterdam
tel. 020/221366

broohures oentrumvoorenergiebesparing
ENERGIEBESPARING IN BEDRIJVEN

'Energiebesparing in Bedrijven' werd ge
schreven voor werknemers in de industrie;
er wordt ingegaan op energieverbruik en
-besparing in bedrijven. Door de Indus
trièbond FNV wordt het werknemersbelang
bij energiebesparing aan de orde gesteld.
Vervolgens wordt de aandacht gericht op
het industriële energiegèbruik en het
belang van besparing in de verschillen
de industriële sektoren en voor de werk
gelegenheid. Tenslotte wordt uitgèbreid
ingegaan op de mogelijke energiebesparen
de maatregelen, zowel met betrekking tot
verlichting en verwarming van het werk
klimaat, als per sektor op het terrein
Van de produktie.

Centrum voor energièbesparing
Wijnhaven 13 Rotterdam
tel. 010-149884.
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ENERGIEBESPARING IN OPENBAREGEBOUWEN

In het boekje 'Energiebesparing in open
bare gebouwen' wordt ingegaan op het ge
meentelijk energieverbruik en op de mo
gelijkheden om die gemeentelijke energie
rekening te verlagen. Zowel de technische
als financiële kanten van energiebespa
ringsmogelijkheden als de organisatorische
aspekten die zijn verbonden aan de aan
pak van het eigen verbruik van de loka-
le overheid worden daarbij aan de orde
gesteld. De aandacht wordt achtereenvol
gens gericht op: kantoorgebouwen, school
gebouwen, ziekenhuizen, zwembaden, open
bare verlichting en bestuurlijke knel
punten.

STADSVERWARMING

Doelmatige toepassing van stadsverwarming
staat centraal in het boekje 'Stadsver
warming' van het centrum voor energie
besparing; leidraad is het streven naar
optimale woningverwarming , waarbij de
aandacht ook wordt gericht op betere i
solatie, zuinige cv-ketels en andere be
sparingsJl\Ogelijkheden. De warmtebehoefte,
warmtebron en warmtedistributie worden
uitgebreid aan de orde gesteld, terwijl
in het bijzonder nog wordt gekeken naar
de aard van het. systeem (groot- of klein
schalig), de kosten voor de bewoners en
de problemen rond het kookgasnet. Tot
slot wordt een overzicht gegeven van de
ontwikkelingen van stadsverwarming
in Nederland en gekonstateerde knelpun
ten op dit terrein. Belangwekkend is de
checklist aan het eind aan de hand waar
van men de besluitvorming rond stadsver
warming in de eigen gemeente kan beoor
delen en eventueel belnvloeden.



bouwen met zonne energie

Hoe kunnen we energie besparen en zonne
energie gebruiken in woningen en gebou
wen? Het boekje 'Bouwen met zonneënergie'
beschrijft wat op dit gebied technisch
en financieel mogelijk is, en waar en
hoe zonnecollectoren en warmtepompen in
Nederland worden toegepast. Ongeveer een
derde van de energiekonsumptie wordt ver
bruikt voor de verwarming van woningen
en gebouwen1 juist hier is besparing mo
gelijk. Er moet energetisch beter ontwor
pen en geIso1eerd worden~ hiermee zijn
al frappante resultaten bereikt. Dit boek
geeft er tal van voorbeelden van. Daar
naast kan men gebruik maken van 'alter
natieve energiebronnen'. Voor het verwar
men van tapwater is de zonnecollector
nu al rendabel. Op korte termijn zullen
voor huisverwarming collectorinstallaties
en warlntepompen gekombineerd met bijstook
financieel aantrekkelijk worden. Op gro
tere schaal en langere termijn zijn stads
verwarming en seizoenopslag haalbaar.
Dit boek geeft ook veel praktische infor
matie over bestaande projekten. Het hoofd
bestanddeel van het boek is de beschrij
ving van vrijwel alle gebouwen in Neder
land, waar zonnecollectoren en warmte
pompen worden tOElgepast. Deze projekten
worden vanuit energetisch en financieel
oogpunt kritisch .geeva1ueerd.
BOUWEN MET ZONNEENERGIE
door Henk Boon Ekologische Uitg.

Een abonnement op het LEK bulletin kost f 10,=
per 6 nummers.
Het verschijnt ongeveer elke 2 maanden Giro:
3567199 tnv Lek-Amsterdam ovv LEK bulletin.
Ook donaties zijn uiteraard welkom~

Het LEK
Het landelijk Energie Komitee is een sa
menwerkingsverband van Aktie Strohalm,
Gezamelijke Energie Komitees zuid-neder
land. NIVON, PPR, Verbond van wetenschap
pelijke Werkers (VWW), PSP, IKB, JS en
Veren~ging Milieudefensie. PvdA, CPN,
LSSK en de Landelijke Hervormde Jeugdraad
hebben een waarnemer.
Deze samenwerking is de afgelopen jaren
uitgemond in grote akties, zoals de Bewe
ging Stop Atoomplannen, deelname aan de
demonstratie in Kalkar (.1977), de grote
demonstratie in Almelo, de pinksterakties
in .1979 en de demonstratie in Middelburg
dit jaar.
Een andere aktiviteit is de steun die
de Werkgroep Kalkarproces LEK reeds j aren
lang geeft aan dhr. Maas in de processen
tegen de Snelle Kweekreaktor in Kalkar.
Verder geeft het LEK tweemaandelijks een
bulletin, waarvan dit een speciaal nummer
is, uit.
Het LEK streeft naar een energiepolitiek,
steunend op de volgende drie hoofddoelstel
lingen:
1. De energieproduktie en -konsumptie moe

ten ekologisch inpasbaar zijn.
Er moet voorkomen worden dat de opwek
king en het verbruik van energie zoda
n~g plaatsvindt dat de bestaansgronden
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windwerkboek

Pas geleden is het 'Windwerkboek' versche
nen. In dit boek wordt de theorie en prak
tijk van de windenergie uit de doeken
gedaan. De schrijvers rekenen ons voor
dat er zoveel energie in de wind zit,
dat de amsterdamse tuinsteden binnen hun
eigen grondgebied al hun huishoudens van
elektriciteit kunnen voorzien met wind
molens. Deze moeten zo groot zijn dat
ze vrij staan en geen last hebben van
wervelingen die door de bebouwing wor-
den veroorzaakt. Dat betekent voor wij
ken met flats tamelijk grote molens, die
- dat staat er tegenover - dan weer min
der dicht op elkaar hoeven te staan.
Verder wordt. er veel aandacht besteed
aan bestaande wind-projekten en natuur
lijk - het heet niet voor niets een werk
boek - aandacht voor de zelfbouwer.
Chris Westra en Herman Tossijn:
WINDWERKBOEK, Ecologische uitgeverij.
Prijs: f39,-

adressen
Landelijk Energie Komitee
Tweede Weteringplantsoen 9, Amsterdam
tel. 020/221366
Vereniging Milieudefensie
Tweede Weteringplantsoen 9, Amsterdam
tel. 020/221366
Landelijk Samenwerkingsverband Stop
Kernen.ergie
Oude Gracht 42, Utrecht
tel. 030/314314
Aktie Strohalm
Oude Gracht 42 Utrecht
tel. 030/314314
Dodewaard Gaat Dicht
Postbus 1357, Nijmegen
tel. 080/220960

van de bevolking worden aangetast, door
dat de grondstoffen opraken en evenwich
ten in de natuur worden aangetast.

2. Een zo groot mogelijke besparing op
het energieverbruik.
Besparen is dan niet in de eerste plaats
bezuinigen, maar energie beter verbrui
ken. Bijv. gebruiken van de afvalwarmte
(bij elektriciteitscentrales gaat zo'n
60 tot 70% van de energie verloren in
het koelwater) en isolatie (hiermee
zou bij doorvoering van een isolatie
programma in 1985 zo'n .12% bespaard
kunnen worden) •

3. Demokratisering van de energievoorzie
ning.
Niet alleen moeten alle gegevens over
energievoorziening en -onderzoek open
baar worden, 66k moet de bevolking wer
kelijke invloed uit kunnen oefenen op
de energievoorziening en moet de be
volking de richting van het onderzoek
naar nieuwe energiebronnen kunnen be
palen, niet alleen in staatsinstellin
gen maar ook in ondernemingen.

In het LEK is momenteel de diskussie gaande
over de aktualisering van deze doelstel
lingen en uitwerking daarvan in een eisen
pakket1 in de nabije toekomst hierover
meer.
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