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Kwartaalblad van het Nederlands Euregionaai Nucleair Overleg (NENO)

Twee jaar NENO: Hoe verder?
Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd voor de jaarvergadering van het Nederlands
Euregionaal Nucleair Overleg (NENO) op zaterdag 11 september, van 14.00 tot 16.00 uur in
het Natuurmuseum aan de Tromplaan in Enschede (vlakbij het NS-station; ingang
achterzijde). Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

I. het tweejaarverslag 1997-1999 van NENO (bijgevoegd)
2. plannen voor detoekomst van NENO (gepresenteerd indit G-nummer van NENoNleuws).

onderverdeeld in: a. onderzoek en politieke beïnvloeding
b. publiciteit en brede mobilisatie
c. training endirecte actie

3. taken en taakverdeling (een overzicht van taken is bijgevoegd)

De activiteiten en plannen die in dit nutnmer van NENoNleuws staan beschreven zijn?
evenals de uitgave van NENoNleuws zelf, voorstel/en. Uitvoering van al deze voorstellen is
afhankelijk van de menskracht die we met ons allen kunnen leveren. Samen kunnen we meer
dan elk in ons eentje, maar voor een breed verzet in deze regio tegen de vele nucleaire
installaties is het nodige werk aan de winkel! Welke bijdrage denkt u te kunnen leveren?
-
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NENoNleuws Onderzoek en Politieke Beïnvloeding

Confronterend onderzoek bij
gemeenten langs UF6-routes
Twee maandengeledenheeft NENO alle 36 gemeenten langs
de UF6-transportroute tussen Rotterdam, Almelo en Gronau
aangeschreven met de vraag in hoeverre men is voorbereid
op calamiteiten. UF6 (het gas uraniumhexafluoride; de vorm
waarin uranium in de Almelose ultracentrifuges verrijkt kan
worden) is behalveradioactiefvooral een uiterst giftig goedje
dat bij vrijkomen in een straal van een paar honderd meter
dodelijke slachtoffers maakt. Zijn gemeenten voorbereid op
ongelukken met een dergelijk transport waarvan er wekelijks
twee ofdrie dwars door Nederland gaan?
Tot dusver zijn de antwoordenverbluffend: Almelo heeft ons
de betreffende passage uit het rampenplan toegestuurd dat
zich beperkt tot het afvoeren van doden en gewonden;
Enschede heeft dergelijke transporten (Almelo - Gronau)
door de bebouwde kom verboden; Rotterdam meent geen
rekening te kunnen houden met alle stoffen die in haar
havens worden overgeladen; de provincie Overijssel heeft
vragen gesteld aan VROM en Ambt Delden vroeg ons,
duidelijkgeschrokken, hen op de hoogte te blijven houden.
Een tweede ronde, waarin gemeenten met elkaars antwoord
worden geconfronteerd, staat voor dit najaarop de planning.

Inspraakprocedure
ENS Coevorden
Toen NENO in juli 1998
contact zocht met groepen
rond Euro Nuclear Services
(ENS) in Coevorden, bleek
dat deze nucleaire wasserij
geen vergunning meer had en
bezig was een procedure te
starten om deze weer te
verkrijgen. Bij ENS wordt
besmette kleding uit binnen
en buitenland gereinigd, dat
afkomstig is van zieken
huizen, kerncentrales en
andere bedrijven waar met
radioactief materiaal wordt
gewerkt.
Op 23 september 1998 vond
de hoorzitting plaats. Alle 45
ingediende bezwaren werden
28 januari jl, afgewezen.
ENS had weer een
vergunning om radioactief
materiaal in de lucht en in het

water te lozen.
Hier lieten de Emmense
stichting Milieu Rondomme
en de Milieudefensie
kerngroep Hengelo het niet
bij zitten. Met ondersteuning
van LAKA, Greenpeace en
de Milieufederatie Drenthe
gingen zij in beroep. Op 17
juni 1999 diende Milieu
Rondomme ook een verzoek
in om de vergunning van
ENS te schorsen. Dit werd
door de Raad van State op 20
juli 1999afgewezen.
De indieners van het
beroepschrift zullen in de
maand november of
december naar Den Haag
moeten afreizen om de Raad
van State een toelichting te
geven. De exacte zittings
datum (in juli werd oktober
nog genoemd) is nog niet
bekend.

Feitenonderzoek
rond Urenco
We zijn in gesprek met
LAKA (het Landelijke Anti
Kernenergie Archief) over
een aantal nieuwe brochures
waaraan komend najaar
gewerkt kan worden. Twee
daarvan betreffen een
actualisering van eerdere
LAKA-brochures uit het
midden van de jaren '80 die
gaan over UF6-transporten en
anti-kernergie-acties.
Voor een derde brochure
heeft NENO aangeboden het
industriële en academische
netwerk rond Urenco in kaart
te brengen. Urenco is nog
steeds aan het uitbreiden en
kan dat alleen maar dankzij
betrokkenheid van industrie
en wetenschap, waarvan een
belangrijk deel in de regio
aanwezig is.

Nog meer kernafval
opgeslagen in Euregio
De rood-groene coalitie in
Duitsland heeft besloten dat
bedrijven die nucleair afval
produceren op eigen terrein
tijdelijke opslagplaatsen voor
dat afval moeten bouwen. Dit
voorkomt allerlei transporten
dwars door Duitsland naar
opslagplaatsen zoals die in
Ahaus. Het betekent ook dat
in Lingen en Gronau
kernafvalwordt opgeslagen.
Dat is natuurlijk nog steeds
geen oplossing voor het
afvalprobleem: het moet
gewoon niet geproduceerd
worden. Bovendien zijn de
Castorvaten waarin het afval
opgeslagen is, nog steeds niet
veilig bevonden. Deze
punten vormen de grond voor
een bezwaarprocedure tegen
beide nieuwe opslaghallen.



Publiciteit en Brede Mobilisatie

Urenco Overleg
Doel van het Urenco Overleg is: het verspreiden van
informatie over diverse aspecten van Urenco; bewustmaking
van implicaties en gevaren die hieraan kleven; werven van
medestanders en het mobiliseren van verzet (in de vorm van
demonstraties en verdergaande acties).
Tot dusver is de publiciteit veelal gezocht door mobiliserende
acties. De komende periode zouden we graag meer berichten
in de publiciteit willen brengen, zoals opinies en de resultaten
van onderzoek.
Mobilisatie bestaat uit het oproepen tot deelname aan acties
rond Urenco Gronau, het organiseren van acties rond Urenco
Almelo (bijv. de Tsjernobyl-herdenking) en het verbinden
van beide zo dicht bij elkaar gelegen Urenco-vestigingen
door het organiseren van fietstochten van Gronau naar
Almelo dwars door de tussengelegen binnensteden.
Er zijn ideeën om de komende tijd een aantal zaterdagen met
een informatiestand op de Koornmarkt in Almelo te gaan
staan. Daartoe moet nog wel presentatiemateriaal ontwikkeld
worden en moeten voldoende mensen mee willen doen.
Tenslotte kwam onlangs het idee op om in navolging van de
Sonntagsspaziergänge in Gronau (1ste zondag van de maand)
en Ahaus (3de zondag van de maand) in Almelo een
maandelijkse zondagmiddagwandeling naar of fietstocht rond
Urenco te organiseren.
Inhoudelijk zal de nadruk voorlopig nog even op de UF6
transporten blijven liggen, maar op de planning staat dat we
daar binnenkort een campagne over de milieugevolgen van
uraniumwinning aan toevoegen.

NENoNteuws
Communicatie enpublicatie in één keer

Tot dusver had NENO geheel gescheiden trajecten voor de
interne en de externe communicatie. Intern werden verslagen
rondgestuurd van eerst het Ahaus, later het Urenco Overleg
waarin ook tal van andere mededelingen waren opgenomen.
Voor de externe communicatie werden per gelegenheid
aparte pamfletjes gemaakt die nauwelijks hergebruikt konden
worden.
Met NENoNreuws willen we beide trajecten samenbrengen
in een kwartaalblad waarin alle actuele en relevante
informatie over onderzoek en politieke beïnvloeding,
publiciteit en brede mobilisatie, en training en directe actie
rond de nucleaire objecten in de (Nederlandse) Euregio komt
te staan. Iedereen die dat wil kan zich voor fl. 10,- op dat blad
abonneren. Daarnaast kunnen stapeltjes worden neergelegd in
bijv. bibliotheken en op informatiestands.

NENoNleuws

Ahaos Overleg
weer opstarten?

Eén van de eerste activiteiten
van NENO, twee jaar
geleden, was het mobiliseren
van mensen uit Twente en de
Achterhoek om deel te
nemen aan de acties tegen het
kernafvaltransport naar
Ahaus dat uiteindelijk op 20
maart 1998 binnen werd
gereden. Voor de verdere
invulling van die mobilisatie
acties werd het Ahaus
Overleg opgestart. Na het
schandaal van de "zwetende"
Castor-containers en het
aantreden van de roodgroene
regeringscoalitie in Duitsland
leek de dreiging van een
volgend transport niet aan de
orde en is het Ahaus Overleg
ingeslapen.
Inmiddels blijkt dat de
dreiging van een volgend
kernafvaltransport weer erg
reëel: een aantal Duitse
kerncentrales zitten tot over
hun oren in de rotzooi en een
transport naar Gorleben (het
enige alternatiefvoor Ahaus)
ligt niet voor de hand met de
Wereldtentoonstelling 2000
in Hannover in het
vooruitzicht.
In samenwerking met onze
Duitse vrienden zullen we
het Oost-Nederlandse verzet
weer moeten mobiliseren.
Middelen die daarbij weer
gebruikt kunnen worden zijn:
informatie-avonden, standjes
en kleine activiteiten in de
(Enschedese) binnenstad en
fietstochten naar Ahaus om
mensen aan den lijve te laten
ondervinden waar men zich
in Ahaus op voorbereid.



NENONIBUWS Training en Directe Actie 

Breek Atoomketen 
Nederland èn Duitsland 

Tussen 1979 en 1981 werden de poorten van UrencoAlmelo 
een aantal keren (en soms voor enkele dagen) geblockeerd 
door de actiegroep BAN (Breek Atoomketen Nederland). 
Analoog aan de heroprichting van de antimilitaristische groep 
'Onkruit' onder de naam 'Onkruit vergaat niet'~ is ook BAN 
heropgericht onder de naam 'Breek Atoomketen Nederland 
èn Duitsland' (BAND). Deze naam werd voor het eerst naar 
buiten gebracht bij de blockade van 19 juli jl. . 
De namen NENO of Urenco Overleg kunnen beter met 
gebruikt worden bij geweldloze acties zoals blockades ~f 
inspecties waarbij deelnemers een eventuele arr~e 
riskeren. Ofschoon BAND natuurlijk geen werkgroep tS van 
NENO zoals het Urenco Overleg, kan niet genoeg benadrukt 
word~ hoe belangrijk BAND-acties zijn voor de 
parlementaire (politieke beïnvloeding) of "~urgerlij~e" 
(brede mobilisatie) activiteiten van NENO. Met directe acttes 
kom je nu eenmaal beter in de publiciteit en het doet mensen, 
en ook bestuurders, eerder wakker schrikken. Zo was de 
burgemeester van Ambt Delden duidelijk geschrokken van de 
TV-beelden van de actie 19 juli waarin de 14 vrachtauto's 
met UF6-containers te zien waren. Direct beantwoordde hij 
de briefvan NENO over UF6-transporten door zijn gemeente 
en vroeg bij op de hoogte gehouden te worden. 
Naar verluid was de blockade van 19 juli voorlopig nog niet 
de laatste blockade rond Urenco. Wel is dringend behoefte 
aan extra deelnemers. Met 25 mensen, zoals de laatste keer, 
kun je nog steeds geen effectieve blockade van de drie 
Urenco-poorten beginnen. 
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Ondersteunings
groepen 

Behalve de mensen die 
daadwerkelijk in directe 
acties participeren, zijn ook 
anderen nodig om (op de 
achtergrond) hand- en 
spandiensten te verrichten: 
perswoordvoerders, mensen 
die tijdens de actie morele 
support willen geven en 
mensen die willen helpen bij 
de voorbereiding van een 
eventueel proces. 
Tot dusver is dat laatste in de 
Nederlandse Euregio nog niet 
nodig geweest, maar het kan 
voor de toekomst niet geheel 
worden uitgesloten en dan is 
het van belang om tijdens het 
daaropvolgende proces 
zoveel mogelijk de 
schijnwerper te zetten op de 
instelling (bijvoorbeeld 
Urenco) waar de actie zich 
tegen richtte. Het gaat dus 
niet alleen om juridische 
maar ook om inhoudelijke 
ondersteuning. 

Trainingen in actieve 
geweldloosheid 

Niet alleen deelnemers aan 
blockade-acties van BAND, 
ook mensen die bijvoorbeeld 
naar Ahaus willen afreizen 
om te demonstreren tegen de 
afvaltransporten of gewoon 
meedoen aan een actie in 
Enschede of Almelo, kunnen 

' plotseling belaagd worden 
door politie of woedende 
voorbijgangers. Het is zinvol 
om je daarom te trainen in 
actieve geweldloosheid: hoe 
gedraag je jezelf in een 
dergelijke situatie? 
We willen graag dergelijke 
trainingen, bij voorkeur bij 
organisaties in huis, (laten) 
geven. 



MOGELIJKE TAKEN EN AANZET TOT TAAKVERDELING NENO

1. Onderzoek en politieke beïnvloeding

1.1

1.2

1.3

rond ENS Coevorden
• onderzoek naarklanten en aangeboden pakketten;
• formuleren bezwaren en bezwaar- en beroepschriften;
• bijwonen hoorzittingen rond ENS Coevorden;
• onderzoek naaractiviteiten vanen controverses rond

de moedermaatschappij INS in de VS

rond Ureoco Almelo
• formuleren bezwaren en bezwaar- en beroepschriften;
in overlegmetLAKAAmsterdam
• naderonderzoek naarUF6-transporten, waaronder

het volgen van vrachtauto's naarRotterdam;
• actualiseren brochure overUF6-transporten;

• nader onderzoek naaroverige activiteiten vanUrenco;
• inventarisatie van het industriële netwerk rond Urenco;
• inventarisatie van klanten vanUrenco;
• opzetten van brochures overdeze en andere thema's

rond de Duitse instaKaties in de Euregio,
(met namede bouw van opslaghallen in Ahausen Lingen
en de capactteitsuitbretding van Urenco Gronau)
• contacten overdezematerie onderhouden metDuitse groepen;
• inventarisatie vanverwante ontwikkelingen in Nederland

(zoals de veiligheid van Castor-containers);
• formuleren bezwaren en bezwaar- en beroepschriften;
• bijwonen hoorzittingen in Duitsland

2. Publiciteit en brede mobllisatie

2.1 algemeen
• redigeren en uitbrengen NENoNreuws;
• onderhoud abonnee-bestand en versturen NENoNleuws;
• abonnee-werving NENoNreuws;
• op voorraad houden campagne-materiaal;
• produceren van campagne-materiaal, zoals:

- pamfletjes overbepaalde facetten vande nucleaire keten,
- presentatieborden over facetten vande nucleaire keten,
- spandoeken en anderactie-attributen;

• vergunningen en kramen huren voorinformatiestands;
• regelen vanbemensing informatiestands;
• bemensen van informatiestands inde Euregio;
• presentaties overde nucleaire Euregio (laten) houden

binnen ofbuiten de Euregio;
• informatie- ofdiscussie-avonden voorbereiden over

bepaalde facetten vande nucleaire keten



2.2

2.3

rond Ahaus
(ingeval vaneennieuw Castortransport)
• organisatie van kleine, publieksgerichte acties in

de Twentse en Achterhoekse steden; .
• ophangen posters overaanstaand transport en acties daartegen; .
• organisatie van fietstochten naarAhaus; .
• perscontacten en woordvoerderschap tijdens acties; .
• bijwonen Duitse actie-overleggen rond Ahaus (m.n. Delitreffen) .

rond Urenco (Gronau en Almelo)
• organisatie vanpublieksgerichte acties in Twentse stedenband; .
• ondersteuning van acties in Gronau; ..
• organisatie van publieksgerichte acties in Almelo

(zoals Tsjernobyl-actie of'zondagmiddagwandeling);
• organisatie fietstochten Gronau-Almelo metacties onderweg; .
• perscontacten en woordvoerderschap tijdens acties;
• bijwonen Duitse actie-overleggen rond Urenco (m.n. EuKo) .

2.4 rond Lingen
• mobilisatie van mensen vooracties bijLingen;
• bijwonen Duitse actievergaderingen inzake Lingen

2.5 rond Coevorden
• organisatie kleine ofgrotere publieksgericht acties in

Zuidoost Drenthe enIofNoordoost Overijssel

3.
3.1

Training en directe actie

voorbereiding
• regelen accomodatie voortrainings- ofactivistenweekend

(inclusief inkopen, koken, actiematerialen, etc.);
• hand- en spandiensten tijdens weekend

(inkopen doen, koken, etc.); .
• werven vandeelnemers aanhet trainings- ofactivistenweekend .

3.2 trainingen
• hetgeven van eentraining ofhet regelen vaneen trainer

3.3 directe actie
• transport;
• deelname;
• pers-en politie-contacten;
• ondersteuning en support

3.4 nabereiding
• voorbereiding vaneventuele processen;
• ondersteuning vanvastgezette actievoerders

4. Anderszins

•


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6



