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Nadat we bij wijze van LEKbulletin 84/4
U een exemplaar van de aktiekrant van
het Landelijk Platform Tegen Kernenergie
stuurden, hierbij weer een "gewoon" num
mer. Een nummer met een aantal artikelen
die gaan over de stilte voor de storm.
De storm die zal opsteken als inderdaad
blijkt dat de regering nieuwe kerncen
trales wil gaan bouwen.
Het lijkt overigens moeilijker daarover
besluiten te nemen dan we enkele maanden
geleden nog dachten. Tegen ieders ver
wachting in is er op prinsjesdag nog
niets bekend gemaakt. En in ambtenaren
kringen valt te beluisteren dat er
steeds meer twijfel ontstaat. Bij Ekono
mische Zaken zijn ze niet zo zeker meer
van de lage elektriciteitsprijs van
kernenergie. Bij het ministerie van Win
sémius is nog steeds verzet tegen kern
energie, vooral omdat het alternatief
niet perse uit kolen hoeft te bestaan.

Dit verzet is onlangs nog gevoed door de
Elektriciteitsnota van de Bezinnings
groep Energiebeleid, die in dit lEKbul
letin besproken wordt. Bovendien wordt
door die ambtenaren ook wel beseft dat
het zure regenprobleem niet met enkele
kerncentrales op te lossen valt. Er ko
men trouwens steeds duidelijker aanwij
zingen dat kernenergie eveneens aanzien
lijke bosschade veroorzaakt (zie verder
op in dit nummer).
Maar ook bij de elektriciteitsbedrijven
is geen eensgezindheid. De conservatieve
Arnhemse top vindt onder het personeel
en onder de Raad van Commissarissen geen
onverdeelde steun meer.

En dan het CDA. Na de uitlat.ingen van
Lansink en van der linden leek het erop
of daar alles al in kannen en kruiken
is. Maar de Noord-Hollandse COAgedepu
teerde Van Gelder zei op 19 september,
op een bijeenkomst in de Wieringermeer,
dat deze heren voor hun beurt hebben
gepraat. Het CDA kampt met verzet in
eigen gelederen, vooral van bestuurders
in de regios die in aanmerking komen
voor nieuwe kerncentrales. Van Gelder
kondigde aan: Ze komen er hier niet in.
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En zelfs de VVD kampt met problemen.
Prof. Hartog uit Groningen, sekretaris
van de Energiekommissie van de VVD,
heeft felle kritiek geuit op het feit
dat zijn wetenschappelijke bezwaren te
gen afvalopslag in de gronings-drentse
zoutlagen worden genegeerd. En Commissa
ris van de Koningin in Groningen, Von
hoff heeft (in tegenstelling tot kollega
Wiegel) de kant gekozen van de mensen
uit zijn provincie.

Er wordt gefluisterd dat de kans" dat de
regering slechts EEN kerncentrale (in
Borssele) wil bouwen, groeit. Dat zou
een typisch politiek kompromis zijn; de
weg moet open blijven, het verzet mag
geen beloning krijgen, maar anderzijds
worden de problemen in eigen kringen om
zeild.
Toch moeten we hier maar niet te vast op
rekenen. De atoomlobby heeft de afgelo
pen maanden een waar offensief gelan
ceerd; het rapport van de Gezondheids
raad, de aanbevelingen van de meerder
heid van de Algemene Energie Raad, de
voortgang van het onderzoek naar opberg
mogelijkheden van radioaktief afval, de
berichten over de lage prijs enz.

EUROPEES

Een vaker door de Nederlandse regering
toegepaste taktiek bij moeilijke beslis
singen is het wijzen op internationale
verplichtingen. Ook ditmaal zou die truc
wel eens uitgehaald kunnen worden. In de
notitie "Europa's strategie op energie
gebied" van de Europese Kommissie kan
een goede aanleiding worden gevonden.
Daarin wordt gesteld dat om de olie
afhankelijkheid te verminderen, de Ge
meenschap o.a. "het verbruik van kern
energie (moet) aanmoedigen aangezien aan
geen enkele energiebron voorbijgegaan
kan worden en kernenergie bovendien een
belangrijke faktor vormt voor het con
currentievermogen van de industrie" ...
"Het aandeel van de kernenergie in de
stroomproduktie zal van 27% in 1983 (9%
van de algemene energieproduktie, maar
de percentages lopen tussen de Lid
staten sterk uiteen) tot ongeveer 40% in
1990 moeten oplopen. Deze ontwikkeling
moet verenigbaar zijn, absolute voor-



waarde. met de eisen van veiligheid . ge
zondheid en mi l i eu waaraan de Gemeen
schap zeer veel onderzoek wijdt."
Een van de aanbevole n maat regelen i s ;
"Vergemakkelijking van groter gebruik
van kernenergie en van vaste brandst of
fen door ui t brei ding van Eu ropees onde r
zoek en van de norma lisatie inzake vei 
l igheid. maar ook door te zorgen voor
evenwi chtige voor l i cht i ng over de voor
en nadelen van de keuzemogelijkheden ."

Uit deze ste l l ingname val t voor de Ne
derlandse een aardige opste l li ng te kon
strueren : Om mee te kun nen werken aan
een verantwoord EG-e nergiebeleid. waar
mee we de race met Japan en de V.S.
bete r kunnen voortzetten. en om 1n tij
den van nood te kunnen rekenen op de
steun van de andere EGlanden. moet en we

in de pa s lopen. Kerncentrales bouwen i s
een sol idari t ei t skwest i e.

VERZET KOMT OP GANG

Sinds begin di t jaar groeit de ongerust
heid weer over kernenergie . I~ .al le po
tentiele vestigingsplaatsen ZlJn groepen
ontstaan die het verze t organiseren (zie
in dit nummer een st ukj e over de Eems
mond) . En ook onder bestuurders heerst
ongerustheid . De anti -kernenergiebewe
ging 1s bezig zich te hergroeperen. met
name 1n het Lande l ijk Platform Tegen
Kernenerg ie. De manifestatie in
Emme100rd van 22 september was een
eerste akt ie van de nieuwe AKB . Een
nieuwe start die nog geen massaa l karak
er had . In dit LEK- bulletin gaan we wat
dieper i n op het ontstaan van dit plat
form en de perspektieven ervan.

.JH

emmeloord, een nieuw begin

Het is alweer een paar jaar geleden dat
ik de hoofdredakte ur van een redel ijk
progr essi ef weekb lad hoorde opmerken:
'Ju llie zi jn bezig met een allang gewon
nen strijd' . Het gi ng over de strijd van
de anti kernenergie beweging . En ik was
daar lang niet zo zeker van.
Soms is het helemaal niet zo aardig om
gelijk te kri jgen . En dat ' ni et zo aar
dig l kan zelfs ui tgroeien tot storend .
mi sselijk makend en: vu l maar in .
Dat soort ver schi j nsel en doen zich voor
bij mensen die niet zovee l vertrouwen.
hadden in de BMD al s de heer De Brauwen
velen in zijn omgeving . We hadden lang
geleden al eens geprobeerd t e analyse
ren wat dat nu precies betekende:dat on
afhankelijk van de uitkomsten van de BHD
regeri ng en par lement hun eigen verant-
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woordelijkheden zouden behouden . En in
kringen van het LEK heeft daar nooit gek
veel opt imi sme over bestaan. Terecht
blijkt inmi ddel s .

DEN HAAG

De geruchtenstroom zwo l aan i n de loop van
dit jaar . Van Aardenne wi lde aan E1sevier
terl oops i n een i ntervi ew wel kwijt dat
die nieuwe kerncentrales er al la ng had·
den moeten staan. Lubbers laat de dag na
het dubbelzi nnige plaatsingsbesluit over
de krui sraketten i n zijn part i j-bl aadj e
afdrukken dat hij een voorstander i s van
kernenergie . Hal f juni l i j kt de zaak van
nieuwe kerncentra les voor Nederland be
klonken . Rond 27 juni werd verwacht dat
de CDA-f r ak t i e in dé Tweede Kamer tot
een vrijwel eensgezind ' ja' zou komen .



En daarmee zou, althans voor binnen
parlementaire begrippen,de zaak rond
zijn. Maar die uitspraak rond 27 juni
kwam er niet. De zaak werd niet alleen
over het zomerreces heengetild, de
nieuwe kerncentrales kwamen zelfs in de
troonrede nog niet voor. Met name binnen
het CDA liggen de kaarten kennelijk nog
niet zo gunstig als Lansink wel zou ho
pen. Er is hoop.
Maar er zijn ook aanwijzingen dat de
hoop niet zo geweldig groot is. Ge
ruchten blijven elkaar opvolgen. Drie,
vier, vijf kerncentrales, tweelingcen
trales. Het kan niet op. Op de zeven
potentiële vestigingsplaatsen voor kern
centrales stijgt de onrust. Het begint
er steeds meer naar uit te zien dat de
uitkomsten van de volksraadpleging in de
vorm van de BMD door de regering volstrekt
genegeerd zullen worden.
En te vrezen valt dat de regeringspartijen
om der wille van het behoud van de koali
tie wel mee zullen gaan, met een enkele
weerbarstige CDA in dissidente positie.
Misschien alleen maar een slimme truc van
regeringszijde om de nieuwe kerncentrales
uit de troonrede te houden. Je kunt dat
beter terloops nog eens even er door druk
ken. Dat geeft minder opschudding.

MOERDIJK
Voormalig minister-president Van Agt doet
ook nog een duit in het heilloos zakje.
Lag er niet een heleboel onbenut indus
trieterrein in zijn nieuwe ambtsgebied
onder Moerdijk? Jawel, een schitterende
achtste potentiële vestigingsplaats.
En: radio-aktief materiaal zou ook nog
opgeslagen kunnen worden in de West
Brabantse Klei. Knusjes naast de te ver
wachten kruisraketten in Woensdrecht.
Oplossing van problemen door koncentra
tie. Wat moeten die mensen in Brabant
blij zijn met zo'n inventieve kommissa
ris der Koningin.

UTRECHT
Het zou natuurlijk niet goed geweest zijn
als de plaatselijke onrust op de potenti
ële vestigingsplaatsen plaatselijke onrust
was gebleven. En dat is gelukkig ook niet
gebeurd. Voor de zoveelste keer wordt op
een verpletterende wijze omgegaan met de
standpunten van brede lagen van de bevol
king. Het kan natuurlijk niet uitblijven
dat zo'n gang van zaken impulsen geeft
aan het verzet. Op 16 juni werd dan ook in
Utrecht het Landelijk Platform tegen Kern
energie opgericht. Een kleine honderd boze
vertegenwoordigers/sters van groeperingen
verspreid over het hele land steken de

koppen bij elkaar. Na het bal masqué der
BMD wordt het hoogtijd om het verzet te
gen de kernenergie te hergroeperen. Het
is een bonte verzameling van vertegen
woordigers/sters van landelijke groepe
ringen, plaatselijke energiekomitees,
basisgroepen en stop atoomstroom groepen
daar in Utrecht. En er is de vaste wil om
tot een enigszins geordende samenwerking
te komen. Er moet een ondersteuningsappa
raat voor plaatselijke groepen opgezet
worden. En dat gebeurt. Het voorlopig se
kretariaat wordt ondergebracht bij de Ver
eniging Milieudefensie, Tweede Wetering
plantsoen 9 in Amsterdam. Er moet infor
matie verspreid worden over de boze plan
nen die Van Aardenne en de zijnen in pet
to hebben. En dat gebeurt. In korte tijd
wordt een Energiekrant in elkaar gezet,
die primair verspreid zal worden op de
potentiële vestigingsplaatsen.
Het leek het LEK een goede zaak dat krant
je ook te verspreiden onder de abonnees op
het LEK-bulletin. En het werd dus bestem
peld tot LEK-bulletin 1984, nr. 4.
Om de interne informatie-voorziening op
peil te houden wordt door het Platform het
mededelingenblaadje 'Opstart' uitgegeven.
Voor het LEK betekende de oprichting van
het Platform nog wel wat meer. Er werd be
sloten voorlopig niet als LEK op de voor
grond te treden, maar voorrang te geven
aan de aktiviteiten van het Platform en
däär energie in te steken.

EMMELOORD
We berichtten eerder al in de kolommen van
dit blad dat men in de Noord Oost Polder
in de startblokken stond om de strijd te
gen de kernenergie opnieuw aan te binden.
Er waren plannen daar om op 22 september
een regionale manifestatie tegen kern
energie te organiseren in Emmeloord. Het
Landelijk Platform tegen Kernenergie be
sloot die aktiviteit ten volle te onder
steunen. Men wilde er graag aan bijdragen
dat dit een eerste protestbijeenkomst zou
worden in een serie van vele manifestaties
en andere uitingen van verzet tegen de
heilloze regeringsplannen. Bovendien zag
het er even naar uit dat dit een passend
antwoord zou zijn op de aankondiging van
nieuwe kerncentrales, die te verwachten
leek op de derde dinsdag van september.
Die dag beperkte de regering zich echter
tot het nog verder de grond inboren van
de sociale minima. Je moet ergens geld
zien over te houden als je aan zulke
geldverslindende projekten als bouw van
kerncentrales wilt beginnen. Dat moest
kennelijk eerst rond. Kernenergie is
goedkoop, heet dat dan.
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Zoln 7.000 mensen trokken op naar Emmel
oord om uiting te geven aan hun ongenoe
ge~. Ze wer~en ~artelijk ontvangen. Een
prlma organlsatle, met veel medewerking
van de plaatselijke overheid, die de pol
der ook liever verschoond ziet van die ge
vaarlijke prestige-objekten. Sprekers, die
er geen doekjes om wonden: verzet is ge
boden. Veel informatie, muziek, eten en
drinken. Een bijna gezellig samenzijn als
de achtergrond ervan niet zo navrant was
geweest. Om drie uur, tussen maaien en
melke~, kwamen de boeren op hun traktoren,
beschllderd met leuzen die weinig ondui
delijkheid lieten bestaan over hun vast
beradenheid in het verzet tegen de aan
tasting van hun polder, hun grond en hun
water.

zeeland in het geweer

In Emmeloord is het begonnen, het Nieuwe
Nee. Zeeland staat klaar om de fakkel van
het protest verder te dragen. En bij Zee
land zal het niet blijven. Die eervolle
tweede plaats voor Zeeland kwam natuurlijk
niet uit de lucht vallen. Met een levens
echte 450 MW kerncentrale in Borssele lig
gen ze daar al in de vuurlinie.
Bij de potentiële vestigingsplaatsen wordt
Zeeland maar liefst nog twee keer nadruk
kelijk genoemd. En dan nog Doel om de hoek
van de deur met een centrale of vijf, zes.
We spraken met Bernadette van den Brink
van de St. Zeeuws Koördinatie Orgaan in
Goes.
'Misschien hebben de zaken rond kernener
g~e.in Zeeland een tijd lang op een laag
pltJe gestaan. Maar dat is nu veranderd.
We zijn op het ogenblik bezig de strijd
tegen kernenergie zoveel mogelijk te ver
breden. In dat kader is het Zeeuws Plat
form tegen kernenergie opgericht, eind
juni van dit jaar.'
Op 20 oktober zal dit Platform met een
demonstratieve manifestatie in Middelburg
in de openbaarheid treden. Het programma
duurt van 14.00 tot 18.00 uur. Plaats van
samenkomst: de Rijks Pedagogische Akademie
Kruitmolenlaan 60 in Middelburg.
Bernadette: 'We proberen vooral aan te ge
ven op welke manier er voorbijgegaan wordt
aan de uitkomsten van de BMO. Oe voornaam
ste konklusies van die dure uitspraak pro
cedure waren:
- in ieder geval geen nieuwe kernenergie
- a~n werken op veel meer energiebespa-

nng
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ELDERS
Van Aardenne mag al wel vast de konklusie
trekken dat hij daar in de NOP niet hoeft
te beginnen aan de bouw van z'n kerncen
trales. Kij zal ongetwijfeld naar andere
plaatsen zoeken. Maar hij kan er op reke
nen dat het verzet niet tot Emmeloord be
perkt zal blijven. Tot aan de landsgrenzen
zal hij gevolgd worden door mannen en
vrouwen en kinderen die weten welke onaf
zienbare gevaren er verbonden zijn met de
kernenergie en die bovendien weten dat
kernenergie volstrekt onnodig is, omdat
er andere, betere en veiliger manieren
zijn om in onze energiebehoefte te voor
zien. Dit was een nieuw begin, wij gaan
door met de strijd.

hans lourens

- werken aan inzet van duurzame ener-
giebronnen.

Oe plannen van de huidige regering lijken
daar wel haaks op te staan. Het is dus lo
gisch dat die plannen op verzet zullen
stuiten. '
Het programma in Middelburg wordt afge
stemd op die uitgangspunten. Als spre
kers treden op:
Ad van de Biggelaar van het FNV, Kees
Zijlstra (kamerlid voor de PvdA) en de
heer Roegholt van de Ned. Ver. voor Me
dische Polemologie. Niet alleen protest
tegen kernenergie staat centraal. Zo
wordt, bijvoorbeeld ondersteund door een
tentoonstelling van Energie Anders ook
duidelijk gemaakt welke andere mog~lijkhe
den er zijn om energiebeleid te maken.
Ook muzikale groepen werken mee, zoals het
Solidariteitskoor uit Goes en de popgroep
Uit Nood.



Bernadette: 'Het initiatief voor de op
richting van het Zeeuwse Platform is ge
nomen door het Zeeuws Koördinatie Orgaan
(een federatie van provo natuur- en mi
lieu-organisaties) en de Vereniging Mi
lieuhygiëne Zeeland. Die beide zullen
overigens binnenkort samen de Zeeuws
Milieu Federatie gaan vormen.
We zijn er redelijk in geslaagd om tot
verbreding te komen. In het Platform
wordt nu deel genomen door provinciale
afgevaardigden van PvdA, PSP, CPN, PPR
en 0'66, het Energie Komitee Zeeland,
het Rijn Schelde Instituut, de Werkgroep
Energie Diskussie Zeeland, de Werkgroep
Kernenergie Zeeuws Vlaanderen, Stop Bors
sele, FNV-jongeren, de Vrouwenbond FNV,
FNV-Zeeland en Vrouwen voor Vrede. En dan

natuurlijk nog de initiatiefnemers.
In een aantal kerkelijke- en vrouwen-orga
nisaties staat de deelname nog ter diskus
sie. Maar daar kunnen we ook nog wel wat
van verwachten.
Met de manifestatie richten we ons vooral
op het Zeeuws publiek. In de eerste plaats
op al die mensen, die in de BMD NEE ge
zegd hebben en die wel graag zouden zien
dat ze nu ook serieus genomen worden'.
Met Van Aardennen op E.Z. zal 't bij 20
oktober niet kunnen blijven daar in Zee
land. We wensen het Platform alvast veel
sterkte ook voor de toekomst.

hans lourens

eemsmond tegen kernenergie

Op 30 augustus is, op initiatief van de
PSPafdeling,in Delfzijl een "Breed
Platform Eemsmond tegen kernenergie" op
gericht. Er is een organisatiegroep in
gesteld van ong. 14 mensen. De groep
heeft op grote schaal de huis-aan-huis
krant van het Landelijk Platform ver
spreid en voor de manifestatie in Emme
loord gemobiliseerd.
Vooruitlopend op het gevreesde besluit
in de Eemsmond een kerncentrale te
bouwen wordt binnenkort een scholings
avond georganiseerd over de argumenten
die een rol spelen in de kernenergie
diskussie.
Omdat de PvdAafdelingen van de gemeentes
Delfzijl, Appingedam en Hefshuizen nog
niet erg aktief zijn, richten de verbre
dingsaktiviteiten zich in de eerste
plaats daarop. De PvdA heeft in Appinge
dam wel een motie ingediend dat een
kerncentrale in de Eemsmond "ongewenst"
wordt verklaard. De motie werd aangeno
men. Volgens Folke Meijer, kontaktper
soon van het breed platform, ging het om
een zwak geformuleerde motie.
De gemeente Hefshuizen heeft via haar
bestemmingsplan de bouw van een kerncen
trale onmogelijk gemaakt. Maar dit plan
is nog niet geheel in werking getreden,
het ligt nog bij de Raad van State. Het
breed platform probeert deze gemeente
zoveel mogelijk onder druk te zetten om
met het verzet door te gaan, ook wanneer
de regering haar zin wil doordrijven.
Wanneer de regering haar besluit bekend
gemaakt wordt staat deze groep in de
startblokken de regio te informeren en
akties te gaan organiseren.

Folke: "Als de regering tot de laatste
ronde wil doorzetten zullen we de hand
$choen opnemen en ook tot het laatste
doorvechten. Bouwterreinbezettingen
sluiten we niet uit. We achten ons ge
steund door de meerderheid van de bevol
king, wat ook uit de BMO is gebleken."

JH

ramp met kerncentrale

De Milieufederatie Groningen, de Lande
lijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee en de Werkgroep Eemsmond heb
ben eendrachtig een notitie geschreven
over de gevolgen van een ramp met een
kerncentrale in de Eemsmond. Ze haken
daarbij in op de nota van de Rijks Pla
nologische Dienst van april 1984 en het
concept-regeringsstandpunt van mei 1984,
waarin erkend wordt dat een grote ramp
met een kerncentrale tot de mogelijk
heden behoort. De schrijvers van de nota
bestrijden dat de oplossing zou zijn
kerncentrales in dunbevolkt gebied te
plaatsen.
De nota begint met een beschrijving van
de gebeurtenissen die tot een groot on
geluk leiden. Dat grote ongeluk bestaat
in essentie uit het uitvallen van koe
ling en noodkoeling, kernsmelting, zeer
krachtige stoom- en knalgasexplosies,
bezwijken van het reaktorvat en ont
snappen van radio-aktief materiaal.
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zinnige nota van bezinningsgroep

De Bezinningsgroep Energiebeleid, een
groep kritische energie-deskundigen,
heeft op 14 september een elektrici
teitsnota uitgebracht. Nog voordat de
regering officieel aangekondigd heeft de
heilloze weg van kernenergie verder te
willen bewandelen, wordt hiermee een
degelijk alternatief op tafel gebracht.
De Bezinningsgroep baseert z'n stelling
name op het Eindrapport van de BMD en op
eigen onderzoek. Niet radikûal, wel uit-

-

in Nederland

Vervolgens wordt (met behulp van teke
ningen) een beeld gegeven van de korte
en lange termijngevolgen. Er blijkt uit
dat de ~ebieden waa'rbinnen de akute g.e
volgen (sterfte van mensen en dieren,
stralings- en bloedziekten) en de lange
termijngevolgen (kanker, besmette land
bouw- en veeteeltgronden) zich van de
Eemsmond tot in Belgie kunnen uitstrekken.

Deze nota is aan te vragen bij (o.a.):
Waddenvereniging, postbus 90, 8860 AB
Harlingen. De gehele tekst staat ook in
het septembernummer van "Afval" (postbus
1053, Amsterdam) en de Nieuwsbrief nr. 7
van de Koordinatiegroep Weiger Atoom
stroom (Furmerusstraat 470, 8602 CD
Sneek). In deze laatste versie zijn de
tekeningen ook voor de lokatie Noord
Oost-Polder aangepast.

JH
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dagend.

DE NOODZAAK VAN NIEUW PRODUKTIEVERMOGEN

Momenteel hebben de elektriciteitsbe
drijven nog veel te veel produktiekapa
citeit. De hoogste belasting van het net
bedroeg in 1983 9220 MW. De SEP is van
mening dat boven dat maximum een veilig
heidsmarge van 27% nodig is. Nodig was
dus in 1983 een opgesteld vermogen ~an

11.710 MW. Maar in werkelijkheid hadden
de bedrijven in 1983 14.810 MW tot hun
beschikking.
In de loop der jaren zal dat overschot
verdwijnen, vooral omdat oude centrales
afgeschreven worden. Een tweede oorzaak
kan zijn een toenemende vraag naar elek
triciteit.
In tegenstelling tot 10 jaar geleden,
wordt, volgens de Bezinningsgroep, tame
lijk algemeen aangenomen dat de groei
van het elektriciteitsverbruik achter
blijft bij de ekonomische groei. De
schrijvers verwachten dat in de indu
strie het verbruik jaarlijks 0,5-2,5%
zal groeien bij een ekonomische groei
van 1-3%. Ze gaan er daarbij van uit dat
het bedrijfsleven 10-30% kan besparen op
haar verbruik bij gelijkblijvende pro
duktie. Bovendien verwachten ze, mede op
basis van de Wagner-rapporten, een ver
S'chuiving binnen de Nederlandse indu
strie van elektriciteitsintensieve sek
toren naar veredelingschemie, elektro
nica en vormen van metaalbewerking. Sek
toren die "bij uitstek" elektriciteits
extensief te noemen zijn.
In de sektoren huishoudingen en diensten
verwacht de Bezinningsgroep vermindering
van het elektriciteitsverbruik, resp.
10-30% en 0-10% in 2000 ten opzichte van
nu.
De konklusie in de nota is dat bij een
intensief besparingsbeleid in totaal de
groei van het elektriciteitsverbruik kan
varieren van O%/jaar (bij 1%-1,5% ~kono
mische groei/jaar) tot 1%/jaar (bij 2-3%
ekonomische groei/jaar). Dat betekent in
verbruikscijfers dat er in 2000
61,6-73,0 TWh (1 TWh is 1.000.000.000
KWh) nodig zal zijn. Daarvan zal een
deel in industrié1.e WKK en andere parti
kuliere eenheden worden opgewekt.
De SEP heeft tot 1988 hoofdzakelijk om
bouw tot kolencentrales en stadsverwar
ming gepland. Maar dat is nog lang niet
voldoende. Er zal daarboven tot 2000



GEEN KOLEN OF KERNENERGIE NODIG

minstens 2.700-5.100 MW bijgebouwd moe
ten worden.

Uitvoering van het plan van de Bezin
ningsgroep zou het volgende beeld geven
in 2000 (bij 1% jaarlijkse groei elek
triciteitsafname):

MINDER VERVUILING

Een dergelijk elektriciteitsplan vraagt
aanpassingen en reorganisatie. De be
trouwbaarheid van de leverantie van

Door de kombinatie van strenge milieu
eisen (kosten uitvoering 2 miljard gul
den) en het voorgestelde produktiebeleid
verwacht de Bezinnfngsgroep voor 2000 de
volgende ontwikkelingen wat betreft uit
stoot van gassen in de elektrfciteits
produktie;

Zwaveldioxide (S02);
Van 96.000 ton naar 14-20.000 ton
Stikstofoxiden (NOx);
Van 86.000 ton naar 37.000 ton
Kooldioxide (C02);
Stabilisatie op 31 miljoen ton

AANPASSINGEN EN REORGANISATIE

PRIJSVERLAGINGEN EN WERKGELEGENHEID

gen dan 49% van het produktiepark uitma
ken, en voor 54% van de produktie kunnen
zorgen.

De Bezinningsgroep heeft berekend dat
bij constant blijvende brandstofprijzen
en een streng milieubeleid de gemiddelde
kostprijs per kWh tussen nu en 2000 met
20% kan dalen. Ook voor de werkgelegen
heid is dit een prima scenario. De 20,6
miljard gulden die tussen nu en 2000 ge
investeerd zullen moeten worden leveren
naar schatting 200.000 mensjaren werk op
(direkte werkgelegenheid). Het bouwen
van kerncentrales zal minder opleveren;
de schrijvers verwachten dat daarbij
slechts 50-65% van de werkgelegenheid in
Nederland terecht komt. Bij Warmte
Kracht-koppeling is dat 70%, bij wind
energie nog meer. De Bezinningsgroep
noemt een totaal van 90% haalbaar.

o MW (nu 504)
2.894 MW (nu 2.237)
3.340 MW (nu 10.385)

720 MW (nu 459)
2.734 MW (nu 494)
1.276 MW (nu 373)
1.470 MW (nu 293)

330 MW (nu 60)
3.445 MW (nu 1.135)
2.500 MW (nu niets)

100 MW (nu niets)
p.m. (nu 57)

18.819 MW (nu 15.997)

Uitvoering van het Bezinningsgroepscena
rio zou betekenen dat bij een jaarlijkse
groei van het elektriciteitsverbruik van
1% in 2000 43% (5.915 MW) van het ver
mogen decentraal zou zijn. Daarmee zou
50% van de jaarproduktie opgewekt wor
den. Bij nulgroei tot 2000 heeft de Be
zinnlngsgroep ook wat minder decentraal
vermogen berekend. Maar omdat ook minder
grootschalig nieuw vermogen gebouwd zou
hoeven te worden, zal decentraal vermo-

kernenergie
kolen
olie/Gas centrales
hoogovengas/aardgas
STEG
gasturbines
stadsverwarming
gasmotoren (1.E.)
industrlele WKK
wind
waterkracht
overig
TOTAAL (inkl.
partikuliere opw.)

De Bezinningsgroep laat op een overtui
gende manier zien hoe dat nieuwe vermo
gen tot stand gebracht kan worden zonder
kerncentrales of grote kolencentrales te
bouwen. Omdat decentraal vermogen extra
regel problemen met zich meebrengt, is
overigens berekend dat er niet 5.100 MW
maar 6.300 MW als maximum genomen moet
worden. Bovendien mag wind- en water
krachtvermogen niet op dezelfde manier
worden meegerekend als vermogen wat de
mens zelf helemaal kan regelen.

De 6.300 MW wordt als volgt ingevuld;

1.800 MW extra industrieel WKK-vermogen
2.240 MW extra STEG-centrales (is GEEN
decentraal vermogen
370 MW extra stadsverwarming
270 MW total-energy
2.500 MW wind (vervangt 375 MW conven
tioneel vermogen)
80 MW waterkracht (vervangt 55 MW
conventioneel vermogen)
1.200 MW extra gasturbines (pieklastver
mogen, is GEEN decentraal ver-
mogen) •
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elektriciteit uit industrieel warmte
krachtvermogen moet bijvoorbeeld verbe
terd worden door een hogere teruglever
vergoeding. De verhouding warmteproduk
tie en stroomproduktie moet regelbaar
gemaakt worden. Er moet (zoals in de
plannen zit) snel inzetbaar pieklastver
mogen worden gebouwd.
Een belangrijke bijdrage aan de betrouw
baarheid kan ook een opslagsysteem vor
men. De Bezinningsgroep doet geen duide
lijke keuze voor het Plan Lievense, on
dergrondse pompakkumulatie of perslucht
opslag. In het scenario wordt rekening
gehouden met een opslagvermogen tussen
de 1.000 en 2.000 MW.
Het uitvoeren van het Bezinningsgroep
scenario vergt aktieve lokale energie-

. bedrijven. Zij zullen "energiebeheers
bedrijven" moeten worden, die zelf elek
triciteit gaan opwekken en een aktief
energiebesparingsbeleid voeren. Op lan
delijk nivo zullen normen gesteld moeten
worden voor het elektriciteits~erbruik

van apparaten, zal de terugleververgoe
ding omhoog moeten, zal de W. I.R.-subsi
die ook voor nutsbedrijven geldig moeten
worden enz.

betreft, voegt het, behalve de energie
sektor zelf. weinig toe aan ideeën die
bijv. Wagner en de BMD opleverden. Wat
de groei van het e1~ktriciteitsverbruik

betreft gaat het niet uit van bijv. het
CEscenario (6% groei tussen 1980 en
2000) maar van de konklusies van de
Stuurgroep BMD. Maar in deze beperkingen
zit tevens de kracht van het scenario.
Het kan niet verworpen worden omdat te
genstanders bijvoorbeeld de maatschap
pijvisie van de schrijvers niet delen,
of de rol van de overheid heel anders
zien ofzo. Nee, de diskussie zal sec
moeten gaan over de technische mogelijk
heden en de organisatorische barrieres.
Voor het radika1e deel van de energie
beweging is het misschien niet genoeg•
Demokratisering van de elektriciteits
wereld wordt er niet exp1iciteit als
voorwaarde genoemd, terugdringen van
verspillende produktie-om-de-winst even
min. Maar de diskussie die dit scenario
kan losmaken, zal zeker ruimte bieden om
deze verdergaande eisen opnieuw onder de
aandacht te brengen.

John Hontelez

EEN WAARDEVOL RAPPORT

Een waardevol rapport, dat zeker. Be
perkt omdat het zich vooral met het
elektriciteitsaanbod bezig houdt. Wat
ombuiging van industriele aktiviteiten

De nota "Elektriciteit; een bezinning op
2000" is te bestellen door overmaking
van f1. 9,50 op giro 25 37 078 tnv. St.
Natuur en Milieu, Utrecht, o.v.v. de
ti tel.

boer maas gaat door
Eind juli hebben boer Maas en de Neder
landse en West-Duitse kalkarprocesgroe
pen besloten in beroep te gaan tegen de
afwijzing van de bezwaren tegen het Kal
karprojekt. Zoals we in LEKbulletin 84/3
al berichtten, vond de rechter in
DOsse1dorf de bezwaren van Maas tegen de
bouw van dit projekt, op enkele honder
den meters van zijn huis, niet gefun
deerd genoeg. Anderzijds deed hij ook
een aantal uitspraken die de bouwers te
genvielen. Zo zullen ze bij elke vergun
ningsaanvraag (voor elke fase van de
bouwen voor de ingebruiknamemoet
steeds opnieuw vergunning worden verkre
gen) opnieuw moeten bewijzen dat ze vol
gens de dan geldende stand van de tech
niek voldoende veiligheidsmaatregelen
hebben getroffen.
Maas gaat dus in beroep tegen het afwij
zen van bezwaar tegen een van die dee1
vergunningen. Tegen de allereerste ver
gunning loopt al jaren een beroep. Ook
dat zal doorgezet worden.

Overigens hebben Maas, zijn advokaat de
Witt en de aktiegroepen eveneens vastge
steld dat het nu prioriteit verdient te
gen de zogenaamde inbedrijfstellingsver
gunning te gaan procederen. Deze vergun
ning zal in 1985 of 1986 worden aange
vraagd. Het zal nog niet eenvoudig zijn
de aandacht en schaarse menskracht over
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al die processen te verdelen. Met name
de deskundige bijstand is een groot pro
bleem.

OPENBARE OISKUSSIE

Naast het doorzetten van de processen
zal geprobeerd worden een openbare dis
kussie uit te lokken over reaktorveilig
heid. Die diskussie zou georganiseerd
moeten worden door de regering van de
deelstaat Nordrhein-Westfalen . Het is
bekend dat die regering al lang niet
meer zo enthousiast is over het Kalkar
projekt .
Konkrete aanleiding voor deze diskussie

inspraak bij kalkar

NEDERLANDS BEZWAAR TEGEN VERANDERING
KWEEKREAKTOR
Tot 22 oktober ligt bij de provincies
Gelderland en Limburg een aanvraag ter
inzage voor een verandering van de in
de Kalkarcentrale in te bouwen kern
reaktor. Nederlandse personen en orga
nisaties gaan daartegen bezwaar maken .
Momenteel wordt gewerkt aan een bezwaar
schrift wat ook anderen kunnen gebruiken.

VERANDERINGEN IN DE KERN
De oorspronkelijk geplande reaktorkern
zou volgens de bouwers vervangen moeten
worden om financieel-ekonomi sche redenen .
Welke precies wordt uit de aanvraag niet
duidelijk. Wel duidelijk wordt dat de
kern 49 brandstofstaven méér zal be
vatten en daarmee geen 840 Kg. plutonium
maar 1.lBO Kg. Het aantal afschakelsta
ven zal van 15 tot 9 beperkt blijven. Er
wordt geen extra warmteontwikkeling ver
wacht en evenmin veranderingen in de elek
trische en thermische vermogens. De kweek
faktor zou echter dalen van 1,4 naar
0,96! De bouwers zijn hier in 1973 al o
ver begonnen. Omdat het huns inziens om
niet zulke belangrijke veranderingen
ging wat betreft de veiligheid, werd in
1983 voorgesteld de veranderingen zonder
vergunningen toe te laten . In maart 1984
echter antwoordde de deelstaat Nordrhein
Westfalen dat het belang van de verande
ring en de rechtszekerheid, verantwoor
delijkheid van de deelstaat vereiste dat
er een aparte vergunning werd aangevraagd.
En die aanvraag is vervolgens ook aan Ne
derland te r inzage aangeboden .
RECHTEN VAN NEDERLANDERS
Formeel hebben Nederlanders geen recht
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zou de plannen om de samenstelling van
de reaktorkern te wijzigen kunnen zijn
(zie elders in dit nummer) . Een konkrete
eis die Maas en zijn advokaat op tafel
willen leggen is dat zij betrokken wor
den bij het opstellen van die vergun
ning. Dit tweesporenbeleid heeft tot
voordeel dat ook niet-juridische argu
menten, zoals de dreiging van de pluto
niumekonomfe, risikos in oorlogstijd
e.d., aan de orde kunnen komen.

JH

STEUN BOER MAAS Giro 77992, tnv. St.
Kalkarproces, Amsterdam

in de BRD bezwaar te maken tegen ver
gunningverlening en beroep aan te teke
nen tegen overheidsbeslissingen. Maar
o.a. dank zij de strijd van de twentse
groep . die wilde ageren tegen de bouw
van eeQ kerncentrale te Lingen (zie el
ders in dit bulletin), worden neder
landse bezwaren (mits in het duits ge
steld) wel meegewogen . Wie mee wil doen.
het kan tot 22 oktober, kan het beste
kontakt opnemen met de Stichting Kalkar
praces , 2e Weteringplantsoen 9, 1017 ZO
Amsterdam of Ronald Jansen . Voorstads
laan 117 , 6541 SL Nijmegen, tel . oao 
782880.



De reorganisatie van de elektriciteits
voorziening zoals die er nu uit dreigt
te gaan zien maakt de invloed van de
energiebeweging en van volksvertegen
woordigers nog kleiner dan momenteel het
geval is. De huidige elf produktiebe
drijven moeten tot vijf interprovinciale
struktuur NV.s samensmelten. De huidige
aandeelhouders (gem~enten en provincies)
zullen nog minder over het beleid te
zeggen krijgen dan voorheen. De direk-

halve centralisatie
op komst
Op Prinsjesdag maakte Minister van
Aardenne bekend dat hij niet langer wil
streven naar EEN landelijk elektrici
teitsproduktiebedrijf. De bestaande
elektriciteitsproduktiebedrijven hebben
tegen dat plan een effektieve oppositie
gevoerd, en begin dit jaar wees ook de
Tweede Kamer een dergelijk plan af.
Ekonomische Zaken heeft nu een kompromis
bereikt met de elektriciteitsboeren wat
er onder andere uit bestaat dat er over
een aantal jaren nog vier of vijf grote
elektriciteitsproduktiebedrijven zullen
zijn. Die bedrijven zullen struktuur
N.V.s moeten worden. E.Z. krijgt meer
invloed op het beleid; het kan aanwij
zingen geven voor het Elektriciteits
plan, het moet samenwerkingsregelingen
van de SEP goedkeuren en het moet sta
tuten van de nieuw te vormen NVs goed
keuren. Het ministerie zal bovendien al
leen nog aan bedrijven met een NVstruk
tuur vergunning verlenen voor grootscha
lige produktie. De Raad van Commissaris
sen van de SEP zal elf leden tellen,
waarvan vijf goedgekeurd door E.Z.
Tussen grootschalige opwekking enerzijds
en kleinschalige opwekking en distribu
tie anderzijds zal slechts sprake zijn
van beleidsmatige scheiding. Het kan dus
wel binnen EEN bedrijf plaatsvinden.
Van Aardenne zal pas volgend voorjaar
met een wetsontwerp komen wat dan alleen
over de elektriciteitsproduktie zal
gaan. De herstrukturering van de distri
butiesektor komt nog later aan de orde.
Met de VEEN (Ver. Elektriciteits Exploi
tanten Nederland) is namelijk nog geen
overeenstemming bereikt.
Er zit overigens een dikke adder onder
het gras: als de elektriciteitsbedrijven
al spontaan gaan doen wat Van Aardenne
wil, dan hoeft het niet eens tot een
wetsontwerp (en daarmee een landelijke
politieke diskussie) te komen.

ANTI-DEMOKRATISCHE STOOMWALS

elektriciteitsproduktie
ties van die bedrijven hoeven zich
vrijwel alleen nog te houden aan richt
lijnen van E.Z. Het is niet moeilijk te
voorspellen dat de kansen voor een op
stromingsbronnen, warmte-krachtkoppeling
eft besparing gericht energiebeleid nog
minder worden.
Deze oplossing is mogelijk gemaakt omdat
de SEP op 7 juni met een dergelijk voor
stel akkoord ging. Een treurig besluit.
En uit de notulen van die vergadering
blijkt, dat de direktie van de SEP met
behulp van de meest ondemokratische
(PNEM, PLEM) en meest door rechts gedo
mineerde (PGEM, IJsselcentrale, EZH, en
de PEGUS) hun zin door konden drijven
doordat de andere bedrijven de zaak niet
op de spits wilden drijven. En dat valt
vooral de PvdAers onder de Commissaris
sen kwalijk te nemen. Ondanks dat de
PvdA zich meermalen uit heeft gesproken
voor reorganisatie waarbij de besluit
vorming doorzichtiger en demokratischer
moet zijn, hebben zij voor hun enge be
stuurdersbelang gekozen; de gemeenten en
provincies die nu een produktiebedrijf
hebben vreesden dat anders Van Aardenne
ze NOG verder zou uitschakelen.
Op EEN punt werd de diskussie over het
demokratische gehalte wel aangegaan. Het
ging over de samenstelling van de Raad
van Commissarissen. Zoals hierboven al
gemeld is, zullen 5 door E.Z. worden
goedgekeurd. Zij zullen niet uit de
elektriciteitwereld komen. De andere zes
moeten daar wel mee te maken hebben. De
strijd ging er om of van die zes er nu
drie of meer dan drie politici, bestuur
ders moesten zijn, en dus drie of minder
dan drie direkteur van zo'n nieuwe
struktuurN.V. Bovenstaande zes bedrijven
stemden allemaal tegen meer dan drie po
1itici, PNEM, PGEM en PLEM vonden dat
eigenlijk al teveel. De anderen (provin
cies Noord-Holland en Friesland, de PZEM
en de EGO, de gemeenten Amsterdam en
Rotterdam) verloren het pleit omdat de
t10naf hankel i j ke tl voorzitter Wansink met
de anderen meestemde; 6:7.

Nog een lichtpuntje is dat diverse
Commissarissen stelden dat zij zich niet
bij voorbaat zullen houden aan de aanbe
veling dat de nieuwe elektriciteitsbe
drijven Struktuur N.V.s moeten worden.
Dit is belangrijk omdat die nieuwe vorm
van N.V.s de invloed van (op persoonlij
ke titel funktionerende) Commissarissen
vergroot en de macht van de aandeelhou
ders (gemeentes, provincies) verkleint.

111 _



En Van Gelder (CDAgedeputeerde voor
Noord-Holland) stelde al duidelijk vast
dat zijn provincie zich bij de voor de
reorganisatie noodzakelijke statutenwij
zigingen van de NV SEP, het recht voor
behoudt met afwijkende standpunten te
komen. Waarmee hij precies aangeeft op
welke manier de anti-kernenergieöewe
ging en de linkse partijen de reorgani
satieplannen van Van Aardenne en de SEP
nog kunnen dwarsbomen. Alle aandeelhou
ders van de SEP (de elf produktiebedrij
ven) zullen akkoord moeten gaan met de
verandering van de SEPstruktuur. Gebeurt
dat niet, dan zal er opnieuw onderhan
deld moeten worden.

DISTRIBUTIESEKTOR; MEER ONENIGHEID

Over het lot van de kleinere gemeentebe
drijven, die momenteel voornamelijk dis
tribueren, is nog minder duidelijkheid.
Oe belangenorganisaties van alle elek
triciteitsbedrijven, de VEEN en de VSOB
(Ver. van direkteuren van Stroom Distri
butie Bedrijven) zijn het onderling nog
lang niet eens over de reorganisatie.
Het gaat in essentie over de vraag, of
kleinere distributiebedrijven in grotere
gehelen moeten verdwijnen en wat de rol
van de andere zal zijn. Van Aardenne wil
geen distributiebedrijven van minder dan
75.000 aansluitingen. Dat komt overeen
met een stad van zoln 200.000 inwoners.

Bovendien moet het mogelijk zijn dat
de grote elektriciteitsproducenten zelf
een bedrijfsonderdeel distributie hou
den. Ook wordt er touw getrokken over
het beheer van decentrale opwekking;
vanaf welke grootte komt dat onder be
heer van de grote produktieNV?

Voor de energiebeweging is de grote
vraag of een dergelijke aanpak de kansen
voor decentrale opwekking en effektieve
energiebesparingskampagnes vergroot. Oe
macht van de grote producenten dreigt zo
groot te worden dat zij die ontwikkeling
behoorlijk kan dwarszitten. Uit het feit
dat Van Aardenne besloten heeft de sub
sidieregeling voor stadsverwarming op te
heffen, is overigens opnieuw te konklu
deren dat hem dat worst zal zijn. Als er
maar goedkope elektriciteit voor de gro
te exportindustrie komt!

OE MOKRATI SERING

Met demokratisering van de energievoor
ziening heeft dit allemaal niets te ma
ken. Ook de PvdA, de enige bondgenoot
van de energiebeweging met wezenlijke
invloed in het hele gebeuren, blijkt
niet in staat te zijn een goede strate
gie te volgen om de kwalijke ontwikke
lingen te keren of tot na de verkie
zingen van 1986 op te houden.
Wil de energiebeweging strukturele in
vloed op het energiebeleid op lokaal,
provinciaal en nationaal nivo krijgen,
dan zullen de reorganisatievoorstellen
essentieel moeten veranderen. Uitgangs
punten moeten worden;
doorzichtigheid van besluitvorming, al
leen demokratisch gekozen organen stel
len energieplannen vast, energiebewe
ging, vakbeweging e.d. moeten belang
rijke posities in de beleidsvoorberei
ding krijgen. Dat zou vooral in gemeen
tes met energiebedrijven aangekaart kun
nen worden; die hebben het minste belang
bij de huidige plannen.

John Hontelez

inspraak en recht over de grens

zaam bekend. Maar ook noordelijker, langs
de grens met Overijssel, staan en verrij
zen de bouwsels: in Gronau, 3 km. over de
grens bij Enschede, een uraniumsverrij
kingsfabriek (geplande inwerkingsstelling
1985), in Ahaus, op 15 km. van de grens,
een tussenopslag voor gebruikte brand
stofstaven (bouwvergunning verleend in
1983) en in Lingen op 20 km., een af
gedankte kerncentrale (sinds 1977) en een
kerncentrale van 1.300 MW in aanbouw; de
bouwaanvraag voor nog een 1.300 MW kern
centrale in Lingen, Meppen of Emden, kan
binnen afzienbare tijd tegemoet gezien
worden.
Radioaktiviteit stoort zich niet aan

KERNENERGIE AAN DE GRENS

'Het is net of je niet bestaat.
De stichting IBurgerinspraak over de grens'
is op het moment gewikkeld in een juri
disch gevecht met de Duitse staat om voor
Nederlanders een gelijke rechtsgang af te
dwingen. 'Het is nu windstil' zegt Walter
Boh1e, lid van de groep. Laten we, voordat
de storm opsteekt, de achtergronden van
het konflikt nog eens nalopen.

Zoals in zoveel landen, genieten in de
BRD grensstreken de voorkeur als vesti
gingsplaatsen voor kernenergieparken. Oe
snelle kweekreaktor in Kalkar is genoeg--------------------------------.,12



grenzen en zo kan het gebeuren, dat bij
een ongeval het buurland een deel van de
schade kado krijgt.

TERRITORIALITEITSBEGINSEL

Hoewel de bewoners van het buurland dus
evenveel reden hebben zich bedreigd te
voelen, hebben zij in de BRD niet de
zelfde mogelijkheden hun ongerustheid
kenbaar te maken als de Duitsers zelf.
De heersende mening is nog steeds dat
buitenlanders op grond van het terri
torialiteitsbeginsel in de administra
tieve rechtsspraak principiëel geen
recht hebben om deel te nemen aan vergun
ningver1enings- en beroepsprocedures.
Een territoriale benadering, die zich
slechts tot het grondgebied en de inwo
ners van een staat beperkt, heeft merk
waardige gevolgen.
Walter: 'Rapporten over kerncentrales
bevatten altijd een demografisch ge
deelte, waarin gegevens over de bevol
kingsdichtheid in het gebied vermeld
staan. De telling houdt echter bij de
grens op. Zou bijv. Enschede in de be
rekening meegenomen worden, dan zou de
bevolkingsdichtheid omhoog schieten.'

RECHTSONGELIJKHEID
Stringente toepassing van het territoria
liteitsbeginsel in de rechtspraak leidt
tot een fundamenteel verschil in rechts
positie tussen autochtonen en buiten-

al AKW(B,tr;
u •• ".)

(j)AKW(,.,lut
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landers. Als een Duitser bezwaar aante
kent tegen de bouw van een kerncentrale
kan zijn bezwaar inhoudelijk wel ongegrond
worden verklaard, maar het recht om be
zwaar aan te tekenen kan hemïniët ontno
men worden. Is hij het met die ongegrond
verklaring niet eens, dan kan hij bij de
administratieve rechtbank in beroep gaan.
Een bezwaarschrift van een Nederlander
daarentegen wordt, nog afgezien van de
inhoud, al bij voorbaat niet ontvankelijk
verklaard en daarmee vervalt ook het
recht om in beroep te gaan. Dat wil niet
zeggen dat een bezwaarschrift altijd vol
strekt zinloos is. Walter: 'Op grond van
het "Amtsermittungsprinzi p" is het niet
toegestaan bezwaarschriften in de prulle
bak te gooien. Informatie mag namelijk
niet verdonkeremaand worden en het kan
gebeuren dat de Duitse overheid zegt:
Goh, daar hadden we niet aan gedacht.'
Formeel lijken echter Nederlanders voor
de Westduitse overheid niet te bestaan.
Terwijl omgekeerd buitenlanders in Neder
land op grond van de Wet Algemene Bepa
lingen Milieuhygiëne dezelfde inspraak
en beroepsmogelijkheden hebben als de
Nederlanders.
DE STICHTI NG
De konstatering dat Nederlandse be~waar

schriften niet voor vol werden aangezien
was de aanleiding voor het oprichten van
de stichting 'Burgerinspraak over de
grens'. "De leden zijn vnl. kernenergie
tegenstanders, afkomstig uit de linkse
politieke partijen. Hoewel de leden indi
vidueel wel meedoen aan anti-kernenergie
akties, heeft de stichting geen AK doel
stelling.
Walter: 'Het hoofddoel is het krijgen van
een gelijke toegang van Nederlanders tot
Duitse gerechtshoven. De betekenis hiervan
is dat Nederlanders, die zich in hun be
lang geschaad voelen door een bron aan de
andere kant van de grens, hun recht kunnen
halen. We presenteren ons naar buiten niet
als AK klub. De reden is dat je voorstan
der van kernenergie zou kunnen zijn en
toch de stichting ondersteunt.·
Deze strategie blijkt in de praktijk resul
taat te hebben. Ook uit de hoek van CDA,
VVD en SGP komen er donaties voor het fonds
van de stichting.
Het belang van een gelijke rechtsbehande
ling wordt kennelijk in breder kring er
kend dan alleen de AKB. En dat is niet
verwonderlijk. Want ook in andere sekto
ren kan een doorbreking van het terri
torialiteitsbeginsel van invloed zijn.
Walter: 'Een voorbeeld daarvan heDDen we
hier pas bij de hand gehad. Er heeft hier
onlangs varkenspest geheerst en dan wor
den er bepaalde gebieden afgesloten. Maar



die gebieden houden ook op bij de grens.

STREITWERT
Afgemeten aan de belangstelling van de
pers lijdt de stichting onder de algeme
ne malaise aan het AK-front. Maar finan
ciëel loopt het goed: voor het eerste
proces is nu genoeg geld ingezameld, voor
het tweede nog niet.
Het voeren van processen is een kostbare
aangelegenheid. Als het proces verloren
wordt, brengt de rechtbank aan de verlie
zer een groot deel van de kosten in re
kening. De 'Streitwert' heet dat in het
Duitse AK jargon. Voor processen op ver
schillende nivo's hebben zij berekend
wat voor rekening je bij verlies kunt
verwachten.
Walter: 'Om de proceskosten op te jagen
heeft de tegenpartij drie dure advoka
ten ingeschakeld. Wat de verliezer be
taalt is afhankelijk van de totale pro
ceskosten en op die manier probeert de
tegenpartij de aanklager af te schrik
ken. De advokaat van de tegenpartij
heeft ook al eens een borgsom geëist van
de aanklager, die vele malen hoger lag
dan de 'Streitwert'.
Overigens onderhoudt de stichting inten
sief kontakt met" aktiegroepen aan gene
zijde van de grens. 'We gaan zoveel mo
gelijk naar hun vergaderingen en wisse
len informatie uit. Inhoudelijk voeren
wij onze processen op dezelfde gronden
als zij. Het Bürgerinitiatif Lingen heeft
ook dezelfde advokaat als wij.'

INSPRAAK EN RECHTSPRAAK
De vraag dringt zich op wat het nut is van
deze juristerij, als de Nederlandse rege
gering ondertussen achter je rug het land
vol plant met kerncentrales. Walter:
'Stel dat de regering beslist kerncentra
les te bouwen, dan hoop ik dat buitenlan
ders, Belgen en Duitsers, gebruik zullen
maken van de mogelijkheden die de Neder
landse milieuwet hen toestaat. De West
duitse aktiegroepen seinen we in ieder
geval in. I

Over Neerlands inspraakkultuur is Walter
evenwel niet zo te spreken: 'In de jaren
70 hebben we de mond vol gehad over in
spraak. Maar totnutoe heeft er nog geen
echte inspraak plaatsgevonden. Hooguit
konfliktbeheersing. Vroeger was het:
geef het volk brood en spelen, tegen
woordig heet het: geef het volk brood
en inspraak. Het kost zovee1 e"nergi e
inspraak te benutten in vergelijking
met het gemak waarmee de gevestigde
macht zijn plannen doordrukt. Ik heb
de indruk dat de machthebbers in Ne
derland zich dood lachen om het kloot-
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jesvolk dat zich zo druk maakt.
En ook de BMD heeft diepe wonden gesla
gen: 'Krijg je mensen nog eens zover?
Ze doen toch wat ze zelf willen. Als
uit de BMD was gekomen dat een meerder
heid vóór kernenergie is, hadden ze dat
gebruikt. Nu de uitslag negatief is,
negeren ze die.'
Anders ligt het voor wat de juridische
mogelijkheden betreft~ dat is de moge
lijkheid de zaak voor de rechter uit
te vechten; met name in West-Duitsland:
'Ik heb een hoge pet op van juridische
mogelijkheden. In vergelijking met Neder
land durft de Westduitse rechter nogal
eens een inhoudelijk, onafhankelijke
positie in te nemen. Het kan daarom be
langrijk zijn welke rechter er zit. '

HET PROCES
Nu er in Osnabrück een nieuwe rechter zit,
heeft een proces misschien een grotere
kans van slagen. Temeer daar de zaak nog
al onduidelijk ligt. Hoewel het officiële
standpunt nog steeds luidt dat buiten
landers principiëel geen toegang hebben
tot duitse vergunningsverlenings- en be
roepsprocedures, staat in de duitse mili
euwetgeving niet expliciet vermeld dat
buitenlanders niet toegelaten mogen wor
den tot inspraakprocedures (waardoor zij
vanzelf het recht van beroep verwerven).
Het probl~em lijkt niet zozeer in het ju
ridische vlak als wel in de politieke be
reidheid te schuilen. Dit b1i"jkt o.m. uit
het verschil in de wijze waarop verschil
lende duitse overheden Nederlandse burgers
en lagere overheden behandelen. En ook in
de standpunten van Westduitse juristen en
in de administratieve praktijk is enige
beweging te konstateren.
In die situatie lijkt een proefproces,
naast politieke druk, een geschikt aktie
middel. Het proces tegen de deelstaatre
gering van Nieder-Sachsen loopt inmid
dels al twee jaar.

Het werd aangespannen in 1982 naar aanlei
ding van het verlenen van een bouwvergun
ning voor een nieuwe kerncentrale in Lin
gen. De rechtbank van Osnabrück moet nu
een uitspraak doen over de klacht dat
Nederlanders ten onrechte van de in
spraakprocedure en daarmee tevens van
de beroepsprocedure, zijn uitgesloten.
Men verwacht dat er daarna door-geproce
deerd wordt, als de rechtbank de zaak al
niet meteen naar een hogere instantie ver
wijst.

OPROEP
Het voeren van processen kost geld en
daarom vraagt de stichting 'Burgerin
spraak over de grenslom bijdragen te



leveren in de kosten van het proces. El
ke bijdrage - groot of klein - helpt mee
aan het verwezenlijken van een belangrijk
stuk rechtsbescherming voor Nederlandse
burgers in het grensgebied met Duitsland.
Giften zijn welkom op giro 42 68 954 t.n.
v. Stichting IBurgerinspraak over de
grensI, Sparstraat 43 te Oldenzaal.

Dirk Dekker

verzekeren, ho maar
Er zijn wel eensvan die dingetjes in het
leven waardoor een mens ineens tot diep
nadenken of stil weg-mijmeren gestemd
wordt.
Nu pas weer zoiets met de kleine letter
tjes in een verzekeringspolis.
Nu wisten we al dat kernenergie weliswaar
goedkoop is, maar dat bekende miljarden
winsten boekende multinationals doorgaans
op veilige afstand proberen te volgen hoe
It gaat met de research op kosten van de
overheid. Eeo iets nauwkeuriger blik in
de amerikaanse energie-keuken leerde ons
dat elektriciteitsbedrijven daar geen
kerncentrales meer wilden en reeds ter
post bezorgde bestellingen weer introk
ken op het moment dat de overheid daar
~ich terug trok uit de financiering.
We hebben ook al veel gehoord over hoe
schoon en veilig kernenergie is. We ver
baasden ons misschien een beetje erover
dat er toch liefst geen mensen in de
buurt van zoln kerncentrale moeten wonen
en de omgeving ook al niet zo goed is voor
koeien en bomen en zo. Maar we waren blij
dat er door heel wat wetenschappers nage
dacht werd over de vraag hoe 't nu moest
met het levensgevaarlijke afval.
En ineens word je dan weer aan het denken
gezet door de kleine lettertje in polissen
van ziektekosten verzekeraars.
Kosten die verband houden met oorlog en
oproer, dat soort zaken kunnen natuurlijk
niet vergoed worden. Dat snapten we al
zonder dat we de kleine lettertjes had
rlen gelezen. Die dingen kunnen dermate
uit de hand lopen, dat geen maatschappij
meer de centjes in huis heeft om de kos
ten te vergoeden.
Nieuw is dat maatschappijen die ziekte
kosten willen verzekeren zich stevig gaan
indekken tegen alles wat met kernsplij
ting te maken kan hebben.
Als het gaat om oorlogsgeweld, zien we ge
standarîseerde omschrijvingen onder ver-
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wlJzlng naar It geen daar al eens over is
vastgelegd door het Verbond van Verzeke
raars in Nederland. Bij de kernsplijtings
processen gaan omschrijvingen ver uiteen
lopen.
Een uitvoerige omschrijving is te vinden
bij OHRA. Het gaat dan om het rijtje pun
ten waarbij geen aanspraak gemaakt kan
worden op vergoeding van kosten:

die veroorzaakt zijn door nucleaire
processen , indien deze:

- zich voordoen in de vorm van kernexplo
sie, óf

- het gevolg zijn van een ongeluk met een
civiele kerninstallatie als bedoeld in
artikel 1.1. van de Wet houdende regelen
inzake wettelijke aansprakelijkheid op
het gebied van kernenergie (stb. 1965,
nr. 546}-reaktoren, opwerkings- en ver
rijkingsinsta11aties en opslagplaatsen
voor radioaktief materiaal in ieder ge
val daaronder begrepen - waarbij perso
nen buiten de installatie blootgesteld
kunnen zijn geweest aan doses van 50
rem of meer, óf

- in enigerlei vorm dienen voor militaire
doeleinden met inbegrip van de daarop
betrekking hebben research, óf

- plaatsvinden zonder dat daarbij de wet
telijke of andere geldende veiligheids
voorschriften redelijkerwijze in acht
worden genomen.

Veel korter kan het ook. Bijvoorbeeld bij
VZS vinden we als punt b:
- atoomkernreakties.

Wat dat dan ook precies mogen zijn. Duide
lijk wordt dit: gezien de omschrijvingen
hoeft het helemaal niet om rampen te
gaan. Wat er fout gaat met een kerncentra
le kan daaronder begrepen zijn. Ook de
klachten van die ene schoonmaker, die te
dicht bij het reaktorvat kwam.
Van Aardenne moet toch nog eens met de
verzekeraars gaan praten, want dit soort
clausules zijn toch alleen maar schade
lijk voor het veilige immago van de kern
energie?
In omgekeerde volgorde speelt er ook nog
iets. Als de monteur, die de lekkende koel
waterpakking in Borssele moest repareren,
een paar jaar later in ernstige mate leu
kemie blijkt te hebben, lijkt het raad
zaam de reparatie en de leukemie niet
met elkaar in verband te brengen. Wie
weet zou de ziektekostenverzekering zich
in dat geval beroepen op die kleine let
tertjes: zij hadden toch altijd er voor
gewaarschuwd dat er van a11 es mis kon
gaan en dat ze daar niet voor zouden be
talen!

hans lourens



manipulatie met kernafval 
Omdat technische oplossingen voor behande
ling en opslag van radioaktief afval uit
blijven, wordt nu geprobeerd met politie
ke noodoplossingen de verdere ontwikkeling 
van kernenergie te redden . 

BELEIDSKOMMISSIE 

Tijdens de opzet van de BMD heeft het mi
nisterie van Ekonomische Zaken ook een be
leidskommissie ingesteld die zich met het 
kernafval-opslag-onderzoek moest bezig
houden . Deelnemers in die kommissie 1 ILONA' 
zijn afkomstig van elektriciteitsbedrij
ven, het staatstoezicht op de mijnen (op
slagmijnen?), het instituut voor Aardwe
tenschappen van de R.U. Utrecht, de KEMA, 
het ECN , de RPD, en ambtenaren van de be
trokken departementen. 
14 september kwam die kommissie met haar 
tussenrapport, waarin twee projektgroepen 
vers 1 ag doen: 
De projektgroep OPberging te LAnd, OPLA, 
schrijft dat in theorie veilige opslag 
van radioaktief afval in de diepe onder
grond (in klei, zout of graniet) moge
lijk is. De projektgroep raadt ook aan 
om volgend jaar in Nederland met een 
praktisch onderzoek te beginnen in zout
lagen, maar met de proefboringen nog 
even te wachten. 
Het afval uit de kerncentrales moet zo
lang ergens worden opgeslagen. Om de op
slag van hoogaktief afval bovengronds te 
regelen onderzocht de andere projektgroep 
MINSK de Mogelijkheden van Interimopslag 
in Nederland van bestraalde2Plijtstof en 
Kernsplijtingsafval. MINSK rapporteert 
dat ze twee mogelijkheden voor tijdelijke 
opslag ziet die technisch veilig te ver
wezenlijken zijn: In waterbasins,of droge 
opslag bv in transportcontainers (verge
lijk Ahaus vlak over de Duitse grens) . 
Wat er láter met het afval moet gebeuren 
hangt volgens de projektgroep MINSK af 
van de hoeveelheid afval die er dan is. 

REGERINGSSTANDPUNT 

meenschap financiert een onderzoekspro
jekt voor opslag van kernafval in klei, 
zout en graniet. Nederland doet, met 
Duitsland, het zout. 

KAMERKOr+!ISSIE 

Aan het parlement is nu de keuze tussen 
enerzijds de regeringskommissies en an
derzijds de volksraadpleging. 
Voor het merendeel van de deelnemers aan 
de BMD was het kernafvalprobleem reden om 
tegen (uitbreiding van) kernenergie te 
zijn: Mag de produktie van kernafval in 
kerncentrales doorgaan? Een technische 
oplossing voor het afvalprobleem laat op 
zich wachten, en dat was toch altijd 
braaf als voorwaarde genoemd voor de toe-

passing van kernenergie. Toch wordt in 
werkelijkheid al jaren kernafval geprodu
ceerd. 
Maar in de politiek kun je de werkelijke 
gang van zaken gewoon omdraaien . Als je 
maar zorgt dat het parlement eerst beslist 
over een uitbreiding van de afvalopslag, 
en dan pas over de verdere produktie van 
afval in kerncentrales, dan zit je formeel 
in elk geval goed. 

De regering neemt de konklusies van de Dus eerst komt minister Winsemius met een 
beide projektgroepen graag over: nota over Afval-beheer in de Vaste Kamer-
De tijdelijke opslag maakt de defini- Kommissie voor Mil ieubeheer. Die nota 
tieve keuze voor een geologische opslag- biedt een tijdelijke bovengrondse noodop-
methode minder urgent (en de sluiting lossing voor het afval. En pas daarna 
van de kerncentrales?) . En misschien komt van Aardenne van Ekonomische Zaken 
wordt het kernafval wel in het buiten- in de Kamer met een regeringsstandpunt 
land opgeslagen , zegt Lubbers er gerust- over de uitslag van de BMD en kerncentrales. 
stellend bij. De regering wil graag Op dat moment is de opslag van kernafval 
blijven meedoen aan de Europese kern- dan al "geregeld". En al is daarmee het 
energie-ontwikkeling. De Europese Ge- kernafvalprobleem in werkelijkheid geen -------------------------------------------------------, 16 



stap dichter bij een oplossing, de poli
tieke hobbel is dan genomen, zegt Lansink
van het CDA. De 500 MWe opgesteld kernener
gie vermogen kan dan wat het afval argument
betreft worden gehandhaafd, vervangen. of
uitgebreid. Zo houdt de regering het par
lement onder kontrOle.

AFVAL-BEHEER
In werkelijkheid loopt Winsemius met stof
fer en blik achter van Aardenne aan. Vol
gens onze minister van milieuzaken "maakt
het in principe weinig uit of de opslag
ruimte die er tóch moet komen voor Bors
sele en Dodewaard wordt uitgebreid voor
afval uit nieuwe centrales". Het Voorkómen
van milieuproblemen past niet in het nieuwe
model-beleid van Winsemius:"Erkenning, Be
heersing. Oplossing, ContrOle:". (volks
krant 8 sept '84).
De nota "Radioaktief Afval 'I van het minis
terie van milieubeheer VROM noemt als de
hoofdkenmerken van haar afvalbeleid: Iso
leren, Beheersen en ContrOleren. Erkenning
en Oplossing ontbreken.
De VROM-nota gaat er van uit dat er kern
afval is, en gaat dan verder alleen over
het "beheer" van het geproduceerde afval.
De nadruk ligt nog steeds op afval uit
ziekenhuizen en laboratoria, maar nu wordt
daarbij het hoog aktief afval uf t kerncen
trales ook even meegenomen;

(pag 12): "Zodra kernsplijtingsafval van
de Nederlandse kerncentrales daadwerkelijk
wordt teruggezonden, dan wel de bestraalde
splijtstof niet voor opwerking zou worden
afgevoerd, kan. in afwachting van defini
tieve berging, ook voor dit afval worden
volstaan met opslag op land.
Derhalve zal in Nederland een lokatie moe
ten worden gevonden waar de opslag van
alle categorien radioaktief afval kan wor
den gerealiseerd".

OPSLAG-KONTRAKTEN

Als de afvoer van gebruikte splijtstof
staven uit de kerncentrales stagneert,
zullen die moeten sluiten. Het opslag
ruimte-gebrek voor gebruikte splijtstof
in de kerncentrales was in 1980 zó nijpend.
dat de exploitanten als noodmaatregel over
gingen tot kompakte opslag in het basin,
waarbij splijtstofstaven dichter opeen ge
zet worden. Toen de groep Stop Dodewaard
in 1980 ontdekte dat de centrale al enige
tijd teveel staven in opslag had, zorgde
het ministerie van E.Z. stiekum voor een
uitbreiding van de opslagvergunning (zie
Lek-bull.mei I84).

De kerncentrales sloten contracten voor
zowel de opslag als de eventuele opwer
king van de gebruikte staven in het bui-
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tenland. Het parlement mocht zorgen voor
de wettelijke invoer-regelingen. Oe par
lementsleden lieten zich overtuigen dat
opwerking nodig was vanwege de afval pro
blematiek. Het tegendeel is waar ( zie
Argumenten Genoeg pag.50)

OPWERKEN?

In het concept-regeringsstandpunt over de
BMD komen de ambtenaren van E.Z.terloops
op het idee om nu maar niet meer op te
werken. Oe kosten zijn namelijk fors ge
stegen, er is een uranium-ov~rschot, de
ontwikkeling van kernenergie (en de kweek
syclus dus) gaat nogal traag. W.b. de pro
liferatie van kernwapens hebben de opstel
lers 11geen duidelijke voorkeur voor al dan
niet opwerken 'I • Oe technische problemen
met opwerking vergeten ze nog, en over de
gevolgen voor het afvalprobleem wordt niet
gerept. Dat laatste zal de parlementsleden
die de contracten niet hebben gezien te

denken geven.

Als het afval al of niet opgewerkt ;~
1995 "daadwerkelijk" wordt teruggezonden
(wie daar over beslist is geheim), kan
dit andersom weer gebruikt worden om een
ditmaal plaatselijke volksvertegenwoor
diging te overtuigen van de noodzaak van
"tijdelijke" opslag van hoog aktief afval.

De ontwikkeling van de opwerking stag
neert. Opwerken blijkt voor de huidige
kernreaktoren niet ekonomisch. Oe opslag'
van gebruikte splijtstof bij de opwerk
fabrieken is al niet meer te verwerken.
Nieuwe gebruikte splijtstof moet dus maar
in eigen land blijven afkoelen. De kern
centralebasins raken alsnog overvuld, dus



wordt nu gezocht naar een opslagmogelijk
heid buiten het te rrein van de kerncen
trales voor zowel het niet opgewerkte
als het na opwerking teruggestuurde afval .
Winsemius ziet dit hoog-aktieve afval
van de kerncentrales nu graag gekombi
neerd met het middel- en laag aktieve af
val uit kerncentrales en andere bronnen ,
op één centrale verzamelplaats voor alle
soorten afval, met alle faciliteiten voor
bewerking en tijdelijke opslag , op een
terrein van zoln 20 hectare.

DE MINSTE WEERSTAND

De belofte aan de gemeente Zijpe was op
niets gebaseerd, had nooit gedaan mogen
worden , en kan dus ook niet gebruikt wor
den om er een volgende gemeente mee te
chanteren . Het gaat nu nog duideli jker
om afval uit kerncentrales. En ging het
in Zijpe om een voorlopige regeling voor
5 à 10 jaar, nu gaat het om "tijdelijke ll

opslag voor 50 a 100 jaar ; 10 Xzo lang,
minstens.

FACILITEITEN
De st i cht i ng Kernenergie Allicht, opge
richt door meewerkers van oa Neratoom,
heeft met J SO .OOO subsidie van de stuur
groep SMD een plan uitgewerkt dat in alle
faciliteiten voor behandeling en tijde
lijke opslag van alle kategorien afval
voorziet (volkskrant 4 dec' SZ) . Het ging
om een terrein van maar l iefst 50 hectare ,
zodat ook afval uit 3 nieuwe kerncentra
les geborgen zou kunnen worden . Als loka
tie werd gedacht aan een industrieterrein
dat niet in rijkseigendom was. Als gerucht
deed "Moerdijk" de ronde .
De stichting Kernenergie Alli cht stel de
ook voor een beheersbedrijf op te richten,
met als aandeelhouders het ECN, de SEP,
en de centrale overheid.
Toen na de goed voorbereide propaganda
overval op de dumphaven Velsen de gemeen
te Zijpe onder druk van een dreigende
nieuwe zeedumping goedschiks bereid bleek
de uitbreiding van opslag van laag- en
middel aktief afval uit kerncentrales en
nuttiger instellingen voor 5 jaar toe te
1aten, in rui1 voor een venni nderi ng van
hinder van schietoefeni ngen in de buurt,
toen beloofde minister Winsemius de ge
meente Zijpe dat de opslag in de nieuwe
loods op het ECN-terrein maximaal 10 jaar
zou duren, en dat hij voor 1 januari 19S6
een andere gemeente bereid zou vinden, én
zicht zou hebben op een defin itieve op
lossing.
De regering gaf het verdere beheer over
de opslag in handen van de Centrale Orga
nisatie voor de Verwerking van Radioaktief
Afval, de COVRA, met als aandeelhouders
ECN, GKN en PZEM, en 10 %overheid.
De COVRA is geen overhei dsdienst , maar
werkt met vergunning krachtens de kern
energiewet, en met het overheidsbeleid
als leidraad. Ook zorgde de overheid
voor de nodige investeringen voor de op
slag op het ECN-terrein in de gemeente
Zijpe.
Het beheersbedrijf COVRA uitbreiden met
het beheer van hoog akt ief afval uit
ke rncentrales was nog maar een kleine
stap.

Bij het kernafval-vraagstuk gaat het
niet alleen om een plaatskeuze.
Volgens VROM zou een selektie van de "mo
gelijke" plaatsen in één jaar moeten wor
den verricht door een advieskommissie,
Locatiekeuze Opslag-Facil iteiten Radio
aktief Afval (LOFRA), die zou worden be
mand door een klein aantal leden die over
een grote bestuurlijke ervaring beschikken,
o.Lv, een zekere Geertsema . "Bij dit ad
vie s dient met name de bestuurlijke reali
seerbaarheid in beschouwing te worden ge
namen". Oe hele procedure rond "de defi
nitieve lokatiekeuzeil zal gepaard gaan
met een intensieve voorlichting .
Waarschijnlijk belooft Winsemius daarin
een definitieve oplossing. In el k geval
kiest het kabinet vOOr 1 januari 1986 de
plek van de minste weerstand.

'I

Kernenergie is overbodig, en het afval
er van is gevaarlijk voor al wat leeft .
De "oplossing van het afvalprobleem"
wordt daarom - naar men zegt - al s ~en

voorwaarde gezien voor de verdere toe~

passing van kernenergi e.
In de praktij k wordt dit verkeerd uitge
legd: Men werkt dan aan een technische
oplossing, als legitimatie om met kern
energie door te gaan .

GEEN OPLOSSING
Het wetenschappelijk onderzoek i s zu iver
doelgericht : Oe opdracht luidt te komen
met een "zo veilig mogelijke" opslagme
thode. Die vindt je dus altijd wel. maar
alléen al s je strenge kriteria hanteert.
Maar wie verzint die kr-t ter-i a ?

En dan i s het nog maar helemaal de vraag
181 --'-=- _



of die "zo veilig mogelijke" opslag dan 
vervolgens door politici ook "een veilige 
oplossing voor het afvalprobleem" genoemd 
mag worden. 
Zolang ze die vraag nog maar steeds niet 
beantwoorden, kunnen ze nog jaren door
gaan met kernenergie. Maar het antwoord 
is nu al te geven : Een opslagmethooe is 
geen oplossing van het afvalprobleem. 

= Als ook hoog aktief afval routinematig 
"in de diepe ondergrond" gestopt wordt, 
blijft het nodig dit afval eerst tien
tallen jaren boven de grond te laten 
afkoelen. Je houdt dus steeds "tijde
lijke opslag" bovengronds. Die tussen
opslag is een blijvend onderdeel van 
de splijtstofsyclus. 

= Ook als de splijtstofketen zou eindigen 
met een "definitieve verwijdering" van 
het gekoncentreerde afval, hou je de 
bewerkingen en transporten. 

= In alle gedeelten van een splijtstof
syclus wordt verdund afval door lozing 
verspreid in het milieu. De alfa-stra
ling van trans-uranen is niet altijd 
direkt te meten. Deze stoffen hebben 
vaak een zeer lange aktiviteitsduur. 

Wapen-plutonium is na 24.000 jaar nog 
maar voor de helft vervallen . De trans
uranen richten gedurende vele generaties 
schade aan bij opname bv via voedsel. 
Na hergebruik in een kweekreaktor of 
in kernwapens leveren trans-uranen nog 
meer en nog gevaarlijker kernafval. 

= Als er een veilige opslagmethode zou 
zijn gekozen, dan zou een opvolger van 
minister Winsemius met recht kunnen zeg
gen dat het minder uitmaakt of er nog 
wat meer kernafval bijgemaakt wordt. 
Het kernafval-probleem wordt dus groter 
als er een oplossing voor is. 
Is een "zo veilig mogelijke eindopslag 11 

al aan twijfel onderhevig, een veilige 
oplossing voor het afvalprobleem is een 
fi xie. 
Het probleem wordt nu voorgesteld als 
een kwestie van tijd: "Het afvalprobleem 
is nog niet opgelost", heet het dan, of: 

"Tijdelijke" opslag in afwachting van een 
"Definitieve" oplossing. 
Het besef dat er géen oplossing komt is 
fnuikend voor de voortzetting van kern-
energie. 

Gerd Vink 

uitstapje naar windscale 

In Noord-West Engeland ligt een idillisch 
gebied met bergen en meertjes, het Lake 
District. Veel Engelsen gaan daar op va
kantie. Je kunt er ook naar het strand, 
want aan de Westkant ligt de Ierse Zee. 
Van Carlisle in het Noorden rijdt langs 
de kust een stoptreintje naar Barrow in 
het Zuiden. 
De spoorlijn loopt vlak langs een strand 
van keien en zand. Waar nog wat ruimte is 
langs de spoorlijn staan zomerhuisjes met 
een tuintje, waarin engelsen de zomer 
doorbrengen . Een enkele optimist is z'n 
huisje nog aan het repareren. Op het 
strand lopen ook nog mensen, op zwemvlie
zen vanwege de keien, en er ligt iemand 
plat op z'n buik op een handdoek op het 
strand, z'n fiets naast zich. Er zijn 
zelfs kinderen in zee aan het zwemmen of 
met de hond aan het spelen. Op het strand 
is een verse laag stenen gestort, in even
wijdige grijze strepen langs de kust. 
Het is hoogseizoen, maar niet zo druk als 
anders. Sellafield. ons reisdoel, is nu 
een verlaten stationnetje met spinrag 
aan de trapleuningen. 
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ROUTINE-LOZINGEN 
Vlak voor het station loopt een pijplei
dingen-brug naar zee. Je rijdt daar met 
de trein gewoon onderdoor. De routine-lo
zingen wordt niets in de weg geleqd. 
Het nucleai re complex van Windscale ligt 
als een gezwel in de landerige omgeving 
van heuvels, braakliggende grond, een golf
terrein voor het personeel en weilanden 
voor koeien en schapen, die nog steeds 
lopen te grazen. Hooq boven de boerderijen 
van Sellafield doemen de dikke schoorste
nen op van de oudste plutoniumfabrieken 
in Engeland. Die eerste reaktaren hadden 
geforceerde luchtkoeling . Bij een ongeluk 
in 1957 braakte zo'n schoorsteen 20.000 
curie jodium uit over de omgeving, en ook 
pollaniurn die nog meetbaar was tot op het 
continent. De twee plutoniumreaktoren zijn 
daarop gesloten en verzegeld met beton. 
Iets meer naar het Zuiden staan de vier 
koeltorens van Calder Hall . Die magnox
centrale was officieel bedoeld voor de 
elektriciteitsproduktie, maar is gebruikt 
voor de aanmaak van plutonium voor de op
bouw van het huidige kernwapen-arsenaal 
van het Verenigd Koninkrijk . In het N.W. 
staan vlak over de Schotse grens bij Cha
pelcross nög vier magnox-centrales van 
elk 50 MWe., eveneens beheerd door B.N.F .L., 
British Nuclear Fuel Ltd., beheerder van 
de opwerkingsfabriek van Windscale. 



Tussen de koeltorens van Calder Hall en de 
kust wordt nu een jaar gebouwd aan een 
nieuwe opwerkfabriek. In een uitgraving 
is de eerste houwlaag al ver gevorderd. 
Deze fabriek, de Thermal Oxide Reproces
sing Plant (THORP) zou over tien jaar 
klaar zijn, en dan de gebruikte splijt
stof van Engelse gasgekoelde reaktoren en 
Japanse watergekoelde reaktoren gaan opwer
ken. Aan de parlementaire goedkeuring van 
deze THORP in 1978 ging een reeks hoorzit
tingen in de regio vooraf, qeleid door 
een High Court-jurist. Naast de bouwplaats 
is intussen al een kolossal opslaggebouw 
verrezen, dat begin volgend jaar vast in 
gebruik wordt genomen voor de tijdelijke 
opslag van gebruikte splijtstof uit het 
buitenland, die twee maal per week per 
trein of per boot wordt aangevoerd. 
Ten Zuiden van Windscale ligt het enige 
stukje rails met betonnen bielzen dat we 
in Engeland zijn tegengekomen . Dit spoor
lijntje buigt af naar de kust bij Drigg. 
Daar ligt een vriendelijk stukje bos, om
heind met een hoge afrastering van prikkel
draad. Er staat een betonnen bunker voor 
met een bord: 

WINDSCALE PISTOL AND RIFLE CLUB RANGE 
Achter de bomen van het bos liggen grote 
hoeveelheden "Licht Aktief Vast Afval" 
begraven in ondiepe sleuven. Dat afval is 
zwaar besmet met plutonium. 
Ook het Windscale terrein is omheind en 
wordt bewaakt door 300 man partikuliere 
politie, betaald door de overheid. 

TENTOONSTELLING 
In de dunbevolkte omgeving werkt één op 
de tien mensen bij BNFL, en wat de kranten 
ook allemaal schrijven, de mensen vinden 
het schijnbaar allemaal heel gewoon; "Ach, 
sommigen maken zich er druk om, anderen 
v1eer helemaal niet." De toeristen-infor
matie in Whitehaven wijst de vakantiegang
gers naar het strand en biedt een excursie 
naar de Calder Hall centrale, gekombineerd 
met een stoomtrein-ritje. Een bezoek aan 
de opwerkfabriek zèlf moet echter twee 
weken van te voren worden aangevraagd . 
Aan de Oostkant van het Windscale-terrein 
staat buiten de omheining een tentoonstel
lingsgebouw. Daar kan de bevolking op een 
maquete met drukknopjes zien wat er in de 
verschillende gebouwen op het terrein ge
daan wordt: opwerking, afvalopslag in alle 
mogelijke soorten, verglazing, plutonium
behandeling, enz. In een glazen kastje aan 
de muur hangt een brief met een zegel: 
de vergunning die zegt dat alles mag. 
De tentoonstelling geeft propaganda over 
de nucleaire industrie als stroomleveran
cier. Een kaart van Engeland wijst de 
diverse soorten kerncentrales: de Magnox 
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C'de werkpaarden onder de e lektri citeits
centrales"), de A.G.R.(qeAvanceerde Gas
gekoelde Reaktoren), de P .F .B. (prototype 
kweekreaktor) in het Schotse Dounreigh, 
en dan nog de diverse splijtstoffabrieken 
van British Nuclear Fuel, waaronder ook 
Windscale in Sellafield. Dan volgt een 
expositie van de splijtstofsyclus, van de 
splijtstoffabrikage tot de beperking van 
de lozinqen door de pijpleiding (waar6m 
voor alfa-stralers al een beperking met 
90% nodig was wordt er niet bijverteld). 
Oe energie-opbrengst van een beetje ura
nium wordt weer gewoon vergeleken met de 
grote hoeveelheden kolen die anders nodig 
zouden zijn (over de rest van het uranium
erts wordt maar niet gesproken). 
Maar nieuw is de truc met het verglaasde 
kernsplijtingsafval: 

"Het afval in dit schijfje glas (10 cm ~' 
2 cm dik) ontstaat als alle energie die 
één man gedurende z'n hele leven gebruikt 
met kernenergie wordt opgewekt". (het ove
rige afval wordt niet in glas verwerkt). 
VOORLICHTING 
Van een beroeps-voorlichter, de Wasser van 
de BNFL, krijgen we een uitgebreid verhaal 
over de kerncentrales in Engeland: Oe hui
dige kernreaktoren zijn natuurlij~ alleen 
voor de elektriciteitsopwekking, want voor 
de produktie van plutonium voor kernwapens 
zijn andere methoden veel eenvoudiger, 
"dat probleem hou je toch". 
Onze voorlichter was echter openhartiger 
over het verleden van Windscale. 
Engeland was, met Rusland, vlak na de oor
log als enige land in staat om de atoom
technologie uit america verder te ontwik
ke 1 en. 11 We we re, i f you wis h , the fi rs t 
proliferators". 
Wat de reaktaren betreft hield Engeland 
het bij gas-koeling. Uit de eerste met 
lucht gekoelde "plutonium-piles" werden 
in de vijftiger jaren de met co2 gas ge
koelde magnox-reaktoren ontwikkeld. Oe 
hulzen van magnesium-oxide ("magn ox") wa
ren gevuld met onverrijkt uranium. 



cijfer "uf tzonder-Hjk maar niet unfek" ,
want ook elders komen z.g.'clusters' van
bloedkanker voor. Wat daarvan de oorzaak
kan zijn is nog niet bekend.
Het rapport bevestigt ook dat blootstel
ling aan straling de enige bekênde oor
zaak is van deze ziekte bij kinderen.
De kommissie Black redeneert dan als
volgt: Volgens de Raad voor stralings
bescherming NRPB kunnen de bewoners rond
Windscale een stralingsdosis ontvangen
van 13 %boven de achtergrondstraling.
Uitgaand van !en lineair verband tussen
dosis en leucemie-sterfte komt Black dan
uit op 0,091 extra sterfgeval. Maar het
dorp Seascale, vlakbij de opwerkfabriek
had in werkelijkheid 3,5 extra doden.
Dus. zegt het rapport, Dit is ongeveer
40 keer zo veel als het berekende aantal
doden dat door Windscale veroorzaakt kan
zijn. Conclusie:
"De suggestie dat er in de omgeving van
Sellafield een oorzakelijk verband bestaat
tussen een toegenomen radioaktiviteitsnivo
en een meer-dan-gemiddeld voorkomen van
bloedkanker (leucemie) is, hoewel mogelijk,
geenszins bewezen".
Het verband is niet statistisch aantoon
baar door het kleine aantal gevallen ( 7
doden in een dunbevolkt plaatsje). Ondanks
dat beveelt de onderzoekskommissie maar
weer een onderzoek aan van de medische
bevolkings-statistieken, dat zo'n 2 à 3
jaar moet duren. Verder vindt Sir Black
dat de organisatie van de stralings-kon
troles onder de loep moet worden genomen,
en er i s onderzoek nodi g naar de wegen
waarlangs radioaktieve stoffen bij mensen
terecht kunnen komen. Maar Black weigert
de opwerkingsfabriek aansprakelijk te
stellen.
In de pers neemt BNFL dan ook met tevre
denheid kennis van de konklusies van de
onderzoeksgroep.
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HET BLACK-RAPPORT
Naar aanleiding van een uitzending van
Yorkshire-TV, die nogal wat plutonium
stof had doen opwaai en, werd van rege
ringswege een onderzoekskommissie inge
steld onder leiding van een als uiterst
betrouwbaar bekendstaande Sir D. Black.
Eind juli is het rapport gepubliceerd.
Het rapport bevestigt het in de tele
visieuitzending gesignaleerde hoge leu
cemie cijfer. In twee dorpen in de buurt
van Windscale is het vöorkomen van leuce
mie tien maal het landelijke gemiddelde.
De onderzoekskommissie noemt dit leucemie-

11.-. -==-- _

(Na opwerking van de gebruikte staven was
genoeg plutonium beschikbaar voor het kern
wapenprogramma. Op 11 plaatsen in Engeland
zijn 26 magnox-reaktoren in werking ge
weest met een gezamelijk vermogen van
4200 M\~e.)

De al veel effisientere A.G.R.(Advanced
Gas cooled Reactor) wordt met verrijkt
uranium geladen. De AGR is alleen in
Engeland ontwikkeld. De laatste tijd is
echter een diskussie gaande over de ver
dere voortzetting. Een belangrijk argument
in de diskussie is dan dat de Engelse in
dustrie moet kurine~ exporteren.
Engeland ondervindt in de Europese ont
wikkeling konkurrentie van de Franse PWR
bouwers, vooral wat betreft de bouwkosten.
Voor een nieuwe kerncentrale in Sizewell,
ten N.O. van London, is daarom nu een
PWR-type reaktor gepland.

Bij het afscheid van onze gastheer infor
meren we voor alle zekerheid nog even
waarom er weer toeristen op het strand
lopen. We krijgen het al bekende verhaal
over de ruthenium-lozing (zie vorige Lek
bulletins). En de routinelozingen van de
alfa-deeltjes? "Dat zijn erg kleine hoe
veelheden". Hij verwijst wat dat betreft
naar de vergunning van het milieu-ministe
rie, de IeRP-normen, de British Medical
Research Counsil, en de National Radiolo
gical Protection Board.
En het strand? "It is perfectly sate".
Grimlachend vertrekken wij, voorzien van
BNFL-informatie en de gratis button:
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Simon van Tuyl
Gerd Vink

De ontwikkeling van de kweeksyclus
staat op een zacht pitje. Van de twee
kweekreaktoren in Dounreigh (N.Schotland)
tikt er nog één proefreaktor op half
vermogen. In de komende jaren willen ze
weer een prototype gaan bouwen, nu van
een kommerciele kweekreaktor, in samen
werking met Duitsland, Frankrijk, Belgie
en ook Holland. Er lopen hier al geruch
ten dat die in Engeland komt.
Maar intussen weten ze nog niet hoe ze
de kweek-brandstof ná gebruik op kommer
siele schaal kunnen opwerken. De splijt
stof die uit een kweekreaktor komt is
veel en veel heter dan wat ze tot nu toe
hebben opgewerkt.
Met de huidige splijtstoffen kun je op
werking achterwege laten, maar als je
wil kweken dan kun je niet zonder op
werkingsfabriek.

heeft beloofd een publieke diskussie te
organiseren ••. over de lokatie-keuze.
Hier in Engeland wijzigt zich op het ogen
blik het eerst gepropageerde opslagmijn
concept in het idee van eerst een interim
opslag (storage), en dan later opslag on
der de grond (disposal).
Ze zeggen: 'We hebben een oplossing'. Ze
willen het publiek overtuigen voor diepe
opslag. Maar wij zeggen: Stop de produktie,
en" het afval dat er al is zo dicht mogelijk
bij de bron opslaan, en dan maar goed blij
van bewaken.

.....,

De atoom-industrie zit in de put; na
wat gebeurd is in Windscale, na de weer
stand tegen dumpen op land en tegen dum
pen in zee. Het klopt dat er een heftige
diskussie aan de gang is over de keuze
tussen AGR en PWR centrales, binnen de
elektriciteitsraad CEGB, maar ook in de
Sizewe U-di skussie:
De veiligheid van de PWR is na Harrisburg
omstreden. Als je het mij vraagt willen
ze door een PWR voor te stellen in Size
wel1, de AGR erdoor drukken. Ze zullen
ná de diskussie over de PWR zeggen dat
ze die reaktor toch maar niet bouwen, zo
vertrouwen wekken, en bereiken dat dan
de AGR wèl veilig wordt gevonden.
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GREENPEACE
Het engelse filiaal van Greenpeace zit
op de eerste verdieping van een voorma
lige garage in Noord Londen. Tussen de
drukte van heen en weer geloop en zoe
mende telefoons praten we met Sany en
George over de rest van het Windscale
verhaal.
De direktie van Sellafield wordt juri
disch vervolgd vanwege het ruthenium-

"incident", maar hoe nu verder?
BNFL heeft andersom weer Greenpeace
aangeklaagd vanwege de blokkade-aktie
(Na de Yorkshire-TV uitzending heeft
Greenpeace geprobeerd de pijpleiding te
te sluiten, en ontdekte toen de lozing
van oplosmiddel, met ruthenium). De
boete die Greenpeace opgelegd kreeg was
hoog, en kan nog aardig oplopen als de
milieugroep de dumping blijft hinderen.
De nadruk ligt nu dan ook op andere ma
nieren om mensen over Windscale (ook
wel "Sellatape" genoemd) in te lichten.
De toeristen kunnen er toch niet zonder
beschermkleding het strand op gaan! En
de schaaldieren die er gevist worden
zijn ook vergiftigd. Ierse vissers hebben.
geprotesteerd tegen de vervuiling van de
Ierse Zee, en Ierland dringt nu aan op
beeindiging van de lozing. De z.g. Parij
se Kommissie heeft laatst in Oslo de
Britse regering aangezegd Windscale te
zuiveren, en daartoe in december met een
werkplan te komen. BNFL wil de aktiviteit
van de lozing nu in 10 jaar terugbrengen.
Maar Greenpeace vindt dit te lang duren
en houdt daarom de vinger aan de pols van
minister Waldegrave van milieuzaken.
De vraag is alleen waar het afval dan
blijft. Er zijn nu opslagplannen bij Bil
lingham en bij Elstow, maar de bevolking
is tegen. De NIREX, de Nuclear Industry
Radioactive Executive (een soort COVRA ),



kerncentrales gevaar voor bossen
trales veroorzaken eveneens grote schade
aan de nat~ur (het ging per slot van re
kening om tientallen kilometers zeer in
tense schade). Hoewel bekend is dat
radioaktieve stoffen (met name tritium
en C14) een toename van mutaties en be
schadigingen van cellen veroorzaken, was
dat op zich geen afdoende verklaring van
de omvang van de schade.
Oe sleutel tot het verband kwam van de
Indiase chemicus Vohra. IIDie bewees in
1975 dat radon en andere stralende ele
menten verbindingen aangaan met zwavel
dioxide waarbij zwaveltrioxide en zwa
velzuur ontstaan. Een vereiste voor deze
kettingreaktie is een minimumwaarde van
5,2 mg zwaveldioxide per kubieke meter
lucht en een radongehalte van vijftig
pCi per kubieke meter. 11

Dat betekent dat een lage rad1oaktivi
teit en een gering zwaveldioxidegehalte
in samenhang voor een belangrijke toena
me van stoffen zorgen die planten ziek
maken. Vooral het gevormde zwavelzuur
wat de plantecellen binnendringt, is de
boosdoener.

GEEN VERZURING

De radioaktieve stoffen en hun verval
produkten die door kerncentrales, ura
niummijnen ed. in de lucht worden ge
bracht, dragen ook volgens Reichelt niet
bij aan de verzuring. IIIk acht de bij
drage aan de verzuring zelfs zeer ge
ring. Oe verzuring is ook niet het pro
bleem. Het gaat om het binnendringen in
de planteweefsel S.II
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KERNCENTRALE IN OBRIGHEIM

SCHADEPATRONEN

In het blad l'Afva1" van september wordt
beweerd dat het nu wel bewezen is dat
kerncentrales ook zure regen veroorza
ken. Dat is niet helemaal juist. In het
blad Milieudefensie van juli en, uitge
breider, in Intermediair van 14 septem
ber wordt uit de doeken gedaan wat er
precies aan de hand is. Kerncentrales
veroorzaken NIET zozeer zure regen, maar
leveren evengoed een belangrijke bijdra
ge aan de dood van bossen en de achter
uitgang van de landbouwproduktie. Een
samenvatting van het Intermediai r
artikel.

Geert Dekker interviewde voor Interme
diair de Westduitse bioloog prof. GUnter
Reichelt. Deze heeft een meetmethode
ontwikkeld om aan de hand van beschadi
ging van bossen snel achter de veroorza
ker te komen. Op grond van naaldkleur en
naaldverliezen deelt hij de bomen in in
vijf verschillende schadekategorieën.
Door vervolgens ISOMALEN te trekken,
lijnen op een kaart die bomen met een
gelijke ziektegraad met elkaar verbinden
ontstaan SCHADEPATRONEN. Zo zijn rond
industrieterreinen patronen in de vorm
van eilanden en vaandels te zien. Die
vaandels bleken overeen te komen met
overheersende windrichtingen.
Reichelt; IIDe schadepatronen kloppen
bijzonder goed met de uitstoot van
zwaveldioxide van zulke industrieën.
Omdat er echter praktisch altijd ook
andere stoffen worden uitgestoten, is
hun medewerking niet uit te sluiten en
is het aandeel van zwaveldioxide niet
dwingend af te leiden. Wel lieten blad
en naaldanalyses een verband zien tussen
de schadeintensiteit en het zwavelgehal
te. 11

Er zijn overigens ook natuurlijke om
standigheden (hoogteverschillen, weers
gesteldheid e.d.) die een rol spelen in
de aard van dat verband.

Bij toeval kwam Reichelt erachter dat
ten noorden van Heilbronn een schadege
bied voorkwam wat niet te verklaren viel
uit industrie-voorkomens of autoverkeer.
Alleen de kerncentrale Obrigheim kon de
oorzaak zijn. Nieuwsgierig geworden on
derzocht hij ook de omgevingen van de
kerncentrales in Bugey (Frankrijk), en
Essenhamm en Würgassen (West-Duitsland).
Dat bevestigde zijn vermoeden: Kerncen-
I ------:------------



Van Reichelt komt binnenkort een nieuw
rapport uit. Binnen een half jaar denkt
hij de wetenschap achter zich te hebben.
Dekker tot slot: "0f die bewijzen (van
Reichelt, jh) inderdaad zo duidelijk
zijn als Reichelt beweert, zal nog moe
ten blijken. Zo ja, dan heeft hij ge
zorgd voor het omverwerpen van het idee
dat kernenergie een "schone" manier van
energieverzorging is."
Dat klopt, maar ook al zou blijken dat
de konklusies van Vohra over de reaktie
van radioaktieve stoffen met zwavel
dioxide niet opgaan, en dus de verkla
ring van Reichelt op losse schroeven
komt te staan, dan nog blijft het feit
dat hij eenvoudigweg aanzienlijke be
schadigingen gekonstateerd heeft waarvan
kerncentrales alleen de oorzaak kunnen
zijn. Alleen de manier waarop de bescha
diging ontstaat moet dan opnieuw onder
zocht worden.

John Hontelez

Argumenten genoeg
Het is ongeveer twee jaar geleden dat in
Rotterdam door het LEK een kongres werd
georganiseerd waar vele internationale
deskundigen het woord voerden.
De 25 lezingen, die tijdens dit kongres
onder het motto 'Kernenergie ontmanteld'
gehouden werden zijn samengebracht in de
200 pagina's tellende bundel 'Argumenten
genoeg' •
Al te gemakkelijk kan - na het beëindi
gen van de BMD - gedacht worden dat we
de 'argumenten-strijd' nu wel zo'n beetje
gehad hebben. Het blijkt dat de regering
in dit land bijna ongestraft twee vol
strekt holle en uitgekauwde argumenten
op tafel kan leggen (kernenergie is goed
koop en een prima wapen tegen de zure re
gen) et voi1a de nederlandse pers schrijft
er over alsof net echt nieuw was.
Waar de AKB op dit moment weer ijverig z'n
best doet op de been te komen, is 't goed
er zo'n bundel als 'Argumenten genoeg'
ligt. Waar door verantwoordelijke politi
ci zoveel onbenul tentoon gespreid wordt,
kan 't geen kwaad als tegenstanders van
kernenergie zo nu en dan eens aan kunnen
tonen dat ze weten waarover ze praten.
De onderwerpen - waarvan vaak meerdere
aspekten door diverse wetenschappers
belicht worden - zijn: Risiko's van lage
stralingsdoses, opwerking, snelle kweek
reaktoren, risiko analyses, rampenplan
nen, radio-aktief afval, proliferatie,
kosten, alternatieve energiestrategieën
en sociale aspekten.
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Waar heel wat groepen zich voorbereiden
op de hernieuwde strijd tegen de kern
energie wil het LEK wel een handje
helpen. Voor groepen wordt het boek dat
f 21,-- kost, aangeboden voor f 15,--.
De verzendkosten voor 1 exemplaar zijn
f 4,25, bij meerdere exemplaren is dat
natuurlijk minder.
Stuur een kaartje voor bestellingen of
bel even: LEK, p.a. Postbus 114, 3970
AC Driebergen. Tel. 03438 - 16341 t. 114.
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l3im uitgave van het LEK,IMOq·r.o. ell'bettijdsçltrJft

Arbeid en MilÎoll

kolofon
Het LEK-bulletin wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van het Landel ijk
Energie Komitee en verschijnt minimaal
6 keer per jaar. Een abonnement kost
f 16,-- per jaar. Een groepsabonnement
f 12,-- (bij 10 of meer eks. per groep).
Een los eksemplaar kost f 2,50.
Het LEK is gevestigd op het Tweede Wete
ringplantsoen 9, 1017 ZD Amsterdam en
rs tel. te bereiken onder nr. 020 -
22 13 66. Voor donaties-altijd welkom 
is er het giro nr. 35 67 199 t.n.v.
LEK, Leusden, graag vermelden: 'gift'.
Aan dit nummer werkten mee:
John Hontelez, Gerd Vink, Auke van Nie,
Dirk Dekker, Anneke Veenstra,
Hans Lourens en Simon van Tuyl.
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