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FRIGAS EN PEB 
Van verschillende kanten vername~ 

wij dat het FRIGAS en het PEB moeilijk 
doen. Mensen die zich aanmelden om 
"er-kend" atoomstroomweigeraar te wor
den, schijnen lang op antwoord te moe
ten wachten. De KWA heeft hierop gere
ageerd met bet aanschrijven van de di
recties van het FRIGAS en het PEB. Zo
nodig zullen we bewerkstelligen dat er 
in de gemeenteraad van Leeuwarden en 
in de statenvergadering vragen worden 
geateld. 

We herhalen hier nogmaals het be
sluit van Provinciale Staten van 30 
juni 1982, waarbij B&W van Leeuwarden 
zich aansloten. 

"De mogelijkhe-id tot het storten van 
2,74 van de betalingen van de 
stroomnota's op een geblokkeerde re
kening duurt tot in hoogste instan
tie onhérroepelijk tussen de heer 
Kuiper en de provintie Friesland 
een beeliasing is gevallen." 

Ter herinnering: De provincie heeft 
2,~ v•n de aandelen van de kerncentra
le te Dodewaard in haar bezit. 

Zoals bekend deed het Gerechtshof te 
Leeuwarden op 22 februari een teleur
stellende uitapraak voor de familie 
Kuiper en alle atoomatroomweigeraars. 
De rechters keken alleen naar de forme
le kant van de zaak en gewetensbezwaren 
tegen atoomstroom speelden geen rol. 
"Onze" advocaat Evert Jan Rotshuizen 
stelde: "de grenzen van het recht zijn 
niet diepgaand onderzocht." Sinds eind 
maart wordt nu gewerkt aan het voorleg
gen van de zaak aan de Hoge Raad, de 
hoogste rechtsinatantie. 

Heeft het nu nog zin om "erkend" 
atoomstroomweigeraar te worden en daar
voor het FRIGAS of het PEB te bellen? 
Het antwoord ia duidelijk. Nog steeds 
gaat de regering, maar ook ons provin
ciale bestuur (denk b.v. aan de verho
ging van de Kalkarbijdragel), verder op 
de heilloze weg die loopt van uranium-

verrijking, kernenergie en radioactief 
afval, naar opwerking van een gedeelte 
van dat afval, waardoor plutonium wordt 
verkregen, de "onmisbare" grondstof 
voor moderne kernwapens. Op elk niveau, 
op elke mogelijke plaats, moet daartegen 
worden geprotesteerd. En daarnaast kunt 
u uw defensiebelasting nog apart beta
len. Schrijf o! bel daarom zelf het FRI
GAS (058-440412) of het PEB (058-676767) 
6t vraag ons om inlichtingen hoe u op 
eenvoudige wijze "erkend" atoomstroom
weigeraar kunt worden. Wij hebben daar
voor voorgedrukte brieven. 

RADIOACTIEVE REGEN 
Worden bossen beschadigd door kern

energie? Deze vraag is gesteld door pro
fessor Reichelt, die de schade aan bos
sen in Zuid-Duitsland en Frankrijk sy
stematisch heeft bijgehouden. Bij zijn 
werk merkte Reichelt op dat schade aan 
bomen groter is in de buurt van kern
centrales in de overheersende windrich
ting. Relehelt 1 s bevindingen zijn in we
zen bevestigd door het Bos Experimente
rings- en Onderzoeksinstituut te Fri
bourg (Zwitserland). 

9P zijn kaarten vond Relehelt "scha
de eilandjes" in bossen bij kerncentra
les en wel in de richting van de over
heersende winden; die zijn niet te ver
klaren met behulp van de te verwachten 
oorzaken. Mogelijk veroorzaakt een com
binatie van een aantal factoren de scha
de. Windafwaarts van de reactoren Obrig
hetm en WÜrgassen vond men in stukjee en 
bladeren van bomen "duidelijk meer" radi
oactieve koolstof (C-14). Het is bewezen 
dat C-14 een schadelijk effect kan heb
ben op plantengroei. Tritium (H-3) en 
Krypton (KR-85), stoffen die via de 
schoorsteen bij elke kerncentrale ge
loosd worden, produceren_9ezel~e effec-
ten. Bovendien ver ' e e c ~a~· 1 
straling de schade j~~ OMt~ va' · T 
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aanzienlijk versterkt. Hij heeft ook de 
schade aan bossen rond kerncentrales in 
Bugey bij Lyon (Frankrijk) en Esenshamm 
(Duitsland) bijgehouden. Reichelt vond 
in Frankrijk ernstiger schade dan in 
Duitsland. 

De minister voor Milieuzaken in Ba
den-WÜrttemberg en het Nukleaire Onder
zoekscentrum in Karlsruhe ontkennen 
Relehelt's bevindingen. Wel heeft het 
centrum te Karlsruhe aan professor 
Reicb.elt geld ter beschikking gesteld 
ter voortzetting van het onderzoek. 

WIERINGERMEER EN NOORDOOSTPOLOER 
De regering-Lubbers wil, Brede Maat
schappelijke Discussie of niét, 
nieuwe kerncentrales bouwen. Om
streeks 1990 moet de bouw ter hand 
worden genomen, waarbij wordt gedacht 
aan locaties in de Noordoostpolder en 
de Wieringermeer. Dat lijkt nog ver 
weg. Maar het betekent wel dat er nu 
beslissingen en maatregelen worden 
genomen die in 1990 de bouw van zulke 
krengen niet meer te stuiten maakt. 

De regering doktert al enige tijd aan 
een standpunt over de bouw van kerncen
trales. Minister-president Lubbers heeft 
de zaak zelf ter hand genomen. Hij heeft 
de ter zake belangrijke ministers, Van 
Aardenne (Economische Zaken) en Winsemi
us (Ru~telijke Ordening en Milieubeheer), 
bij zich ontboden om hun persoonlijke 
visie te boren. Beiden zijn voorstanders 
van kernenergie. 

Van Aardenne heeft Lubbers voorge
steld vier kerncentrales te bouwen, 
tweemaal twee tweelingcentrales, met een 
gezamenlijk vermogen van ruim 4000 Mega
watt. Hij kreeg van Lubbers de boodschap 
mee de werkgelegenheidseffecten van de 
bouw van kerncentrales en kolencentrales 
te berekenen. Deze cijfers zijn inmiddels 
gereed en vallen uit in het voordeel van 
kerncentrales. 

Minister Winsemius kreeg de vraag een 
lijstje in te leveren met de milieuvoor
delen van kernenergie. Aan een lijstje 
met de nadelen van kernenergie is tot nu 
toe bij Lubbers geen behoefte gebleken, 
noch aan een nadere invulling van 11 de 
derde wegtt, de decentrale elektriciteits
voorziening. Als de werkgelegenheidsef
fecten van kerncentrales, kolencentrales, 
en d'ecentrale elektriciteitsvoorziening 
alle drie op een rijtje gezet zouden 
worden, is het zeker dat ze uitvallen in 
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het voordeel van de decentrale elektri
citeitsvoorziening. 

Uitbreiding van decentrale elektrici
teitsvoorziening vooral door middel van 
de bouw van warmte/krachtinstallaties 
en windmolens, kan blijkens de Brede 
Maatschappelijke Discussie tot het eind 
van deze eeuw in de elektriciteitsbe
hoefte voorzien en kan rekenen op steun 
bij een grote meerderheid van de bevol
king. De regering lijkt daarin niet ge
ïnteresseerd en de bouw van nieuwe kern
centrales lijkt dan ook de meest waar
schijnlijke uitkomst van Lubberars acti
viteiten. Het regeringsbesluit wordt om• 
streeks de zomer verwacht. Als mogelijke 
vestigingsplaatsen van nieuwe kerncentra
les gelden vooral de Noordoostpolder, 
bij Urk, en de Wieringermeer. 

De Kamerleden Kees Zijlstra (PvdA) 
en Ria Beekers (PPR) voelden op 3 mei 
minister Van Aardenne aan de tand. Uit 
de antwoorden bleek dat het kabinet nog 
geen concrete plannen heeft maar dat de 
regering de uitbreiding van het aantàl 
kerncentrales wel belangrijk vindt. Kees 
Zijlstra concludeerde dat de plannen, 
concreet of niet, goed zijn voor "tien 
Borsseles". 

STANDPUNT 
PvdA 

Uit de notitie "Energie en milieu, 
een alternatief", begin mei gepubliceerd 
door een overleggroep van de Tweede Ka
merfractie, het partijbestuur en een 
functionele werkgroep uit de partij 
blijkt, dat de PvdA van mening blijft, 
dat kernenergie niet thuis hoort in de 
Nederlandse energievoorziening. Dat be
tekent, aldus de notitie, niet alleen 
stoppen met verder gebruik, het noodzaakt 
ook tot sluiting van de twee bestaande 
kerncentrales. Kernenergie is gevaarlijk 
in het gebruik. Zelfs een kleine kans 
op een ongeluk in ~en kerncentrale is 
onaanvaardbaar. Het afvalprobleem is 
nog niet opgelost en door het plutonium, 
dat bij uraniumsplijting ontstaat en 
dat uiterst giftig en gevaarlijk is, 
neemt bet gevaar van verspreidi.ng van 
kernwapens (prolif~ratie) steeds meer 
toe. Aldus de noti.tie. 



MINISTER WINSEMIUS 
Er zal één plaats moeten worden ge

vonden waar zowel laag- en middelactief 
als hoogactief radioactief afval kan 
worden opgeslagen. Over de plaats zal 
de regering advies inwinnen bij een in 
te stellen Commissie Lokatiekeuze Opslag
faciliteit Radioactief Afval (LOFRA). 
Dit staat in de nota "Radioactief afval" 
die minister Winsemius op 19 april aan 
de Tweede Kamer heeft aangeboden. Uit 
dit regeringsstandpunt vloeit voort dat 
het laag- en middelactief afval niet 
meer in de Atlantische Oceaan zal worden 
gedumpt. Dat hebben de actiegroepen in 
ieder geval bereikt. 

De regering denkt voor 1 januari 1986 
een beslissing te nemen over de defini
tieve lokatie, waarna in 1989 met de de
finitieve opslag op het land kan worden 
begonnen. Voorlopig wordt het radioac
tief afval tijdelijk op het terrein van 
het Energie Centrum Nederland (ECN) te 
Petten, gemeente Zijpe, opgeslagen. 

Het afval kan worden opgeslagen in 
loodsen of bunkers op het land of een 
aantal meters onder het aardoppervlak. 
Bij deze opslag op het ~and kan dat deel 
van het laag- en middelactieve afval dat 
voldoende is uitgewerkt, tezijnertijd op 
eenvoudige wijze worden afgevoerd. Men 
moet daarbij wel denken aan een opslag
periode van ongeveer 100 jaar. Afhanke
lijk van de toegepaste verwerkingsmetho
de en de aard van het resterende product 
zal dit afval kunnen worden beschouwd 
als chemisch of huishoudelijk afval, al
dus de minister. 

Naast laag- en middelactief afval 
kan ook het hoogactief afval van onder
zoeksinstellingen, ziekenhuizen en ont
mantelde kerncentrales op verantwoorde 
wijze worden opgeslagen, vindt de minis
ter. Mocht het hoogactief afval van af-
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gewerkte splijtstof, dat zich op dit mo
ment bij de opwerkingsfabrieken in het 
buitenland (Frankrijk, Engeland) be
vindt, naar Nederland worden terugge
stuurd, dan kan ook voor dit afval voor
lopig worden volstaan met opslag op 
land. Definitieve opslag zou tezijner
tijd eventueel plaats kunnen vinden in 
geologische formaties. 

Dit alles onder het niet uitgespro
ken motto: Wie dan leeft, die dan zorgt. 

GOEDKOOP 
Eerder werkte een regeringscommissie, 

de zogenaamde Commissie Van Bueren, aan 
het afvalprobleem. Deze commissie zag 
niet zoveel in het ondiep begraven van 
radioactief afval. Ook voor maar zo'n 
100 jaar levende radioactieve stoffen 
te kwetsbaar. Bij beschadiging zou bo
dem en (grond)watervervuiling kunnen op
treden. 

Dat de ambtenaren die het regerings
standpunt hebben voorbereid toch de voor
keur gaven aan ondiep begraven, is het 
gevolg van de betrekkelijk lage kosten. 
Het boren van stortholten in zoutforma
ties is veel duurder dan een ondiepe be
graafp1aats. Het ondiep begraven is vol
gens de Commissie Van Bueren zelfs goed
koper dan het storten in de Atlantische 
Oceaan. Je vraagt je dan wel af hoe de 
kwaliteit van zo'n ondiepe begraafp1aats 
zal zijn. Atoomoorlogbestendig, net zo
als dat van de kerncentrales gevraagd 
mag worden? 

ZOUTKOEPELS 
Een nog belangrijk heter hangijzer 

dan het laag- en middelactief afval, 
vormt het hoog radioactief afval en met 
name het kernsplijtingsafval. Hangende 
de Brede Maatschappelijke Discussie 
heeft deregaring daar de laatste jaren 
ove.r gezwegen, maar inmicldels is deze 
discussie afgelopen en dit jaa~ zal men 
van regeringswege tenminste enige spij•, 
kers met koppen willen slaan. 

Het CDA-Tweede Kamerlid Lansink nam 
daarop, kort na afsluiting van de Brede 
Maatschappelijke Discussie, vast een 
voorschotje door in dit verband proef
boringen in zoutkoepels te bepleiten. 

Hoog radioactief afval ontstaat in 
de kernreactoren van .Borssele, Dodewaard 
en Petten. Hoog radioactief afval dat 
in Nederland is geproduceerd, bevindt 
zich thans bovengronds, bij de kerncen-



trales, in Petten en bij de opwerkings
fabrieken van hoog radioactief materi
aal in Frankrijk en Engeland. Het blijft 
gedurende perioden variërend van hon
derdduizenden tot miljoenen jaren-ris
kant en er is dan ook eenstemmigheid 
over dat het niet boven de grond kan 
blijven. Het zou ergens veilig moeten 
worden opgeborgen. Voor de berging van 
hoog radioactief afval zijn een aantal 
mogelijkheden in discussie. De in Neder
land meest besproken mogelijkheid is de 
berging in zoutkoepels. Deze zoutkoepels 
zijn te vinden onder Groningen en Dren
the en onder het continentaal plat, dus 
in de zeebodem. In dit geval zou een 
zoutmijn moeten worden aangelegd, waarin 
het afval "voor eeuwig11 kan blij ven. 

De hamvraag bij de berging in zout
koepels is: zal het daar veilig blijven 
zitten? De twijfels over de veiligheid 
van zoutkoepelberging zijn terug te voe
ren op drie hoofdproblemen. 

1. Onzekere geologie 
Het eerste hoofdprobleem is dat van 

de onzekere geologie. De geologie is geen 
echt voorspellende wetenschap. Verder dan 
10.000 jaar vooruit willen kijken maakt 
het wetenschappelijk bezien slechts moge
lijk gissingen te doen. Ook zijn er geen 
technieken die - zonder de zoutkoepels 
te vernielen - duidelijk kunnen maken of 
deze wel zo Ufoutloos" zijn als nodig is 
voor een veilige opslag van radioactief 
materiaal. Proefboringen zullen zó kost
baar blijken te zijn en zó langdurig en 
zó echt, dat de proef uitloopt op defini
tieve berging, verantwoord of niet. 

2o Wisselwerking 
Het tweede hoofdprobleem is dat van 

de wisselwerking tussen radioactief af .. 
val en zout. Hoog radioactief afval geeft 
straling en warmte af en er bestaan nog 
steeds grote onzekerheden over de effec
ten daarvan op het zout. Het is mogelijk 
dat door de warmte-uitstraling water wordt 
aangetrokken. Dit water zou aanleiding 
kunnen geven tot de vorming van een hete 
pekel, die de omhulling van het afval 
wegcorrodeert. Als dit door de hoge tem
peratuur, waarschijnlijk tot zo'n 2000 
graden, al niet eerder smelt. Het dan 
vrijkomende r.adioactief materiaal zou 
zich vervolgens een weg uit de zoutkoe
pel kunnen banen. 

De radioactieve straling zou verder 
ook het zout kunnen beschadigen. Met na-
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me zou zeer corro
sief werkend natri
um kunnen ontstaan, 
dat eveneens de om
hulling van het af
val wegvreet en zo 
het afval vrij zou 

kunnen maken voor een tocht naar buiten. 

3. Onwetende mensen 
Het derde hoofdprobleem is dat nie

mand kan garanderen dat'mensen in de toe
komst niet onwetend zullen gaan rommelen 
in de radioactieve afvaldump. Het lijkt 
anno 1984 toch wel heel erg fantastisch 
om te veronderstellen dat mensen over 
10.000 jaar, over 100.000 jaar, over 
1.000.000 jaar en langer, nog bekend 
zullen zijn met wat wij nu prutsen. En 
toch gaan deze zaken over zulke aantal
len jaren! 

TORPEDO'S 
Behalve de mogelijkheid van zoutkoe

pels zijn nog een aantal andere berginga
mogelijkheden in disdussie, die onze 
landsgrenzen te buiten gaan. Een aantal 
landen,waaronder Nederland, ziet wel wat 
in de mogelijkheid radioactief afval met 
een soort torpedo's de oceaanbodem in te 
schieten. De Universiteit van Utrecht 
participeert in het daarbij belangrijk 
geachte geologische onderzoek aan de bo
dem van de Atlantische Oceaan. Berging 
in de oceaanbodem wordt ook mede geken
merkt door grote onzekerheden over de 
wisselwerking tussen afval en het om
ringende materiaal. Met een timmermans
oog bekeken lijkt het een nog aanmer
kelijk lijper idee dan berging in zout
koepels. 

Een derde mogelijkheid is de berging 
in andere ondergrondse geologische for
mati.1its, zoals rotsformaties. Zowel in 
Zwitserland, Zweden, Frankrijk als in 
Noord-Amerika wordt in deze richting ge
zocht. De Volksrepubliek China heeft 
zelfs de Bondsrepubliek het aanbod ge
daan tegen een goede prijs in harde mar
ken Westduits afval in de Chinese bodem 
te stOppen. Ook bij de Nederlandse re
gering heeft dit aanbod, dat inmiddels 
bekend staat als 11 de Chinese optie", 
niet te verwarren met het China-syndroom, 
interesse gewekt. De Europese Commissie 
heeft de lidstaten nu voorgesteld de ko
mende vijf jaar 230 miljoen gulden te 
besteden aan bet voortzetten van een ge
meenschappelijk programma voor het be-



heer en de opslag van radioactief afval. 
Dit geld zal ten dele worden besteed 
voor de aanleg en de exploitatie van on
dergrondse proefinstallaties in een 
zoutmijn in West-Duitsland, in een klei
laag in België en in een granietforma• 
tie in Frankrijk. Deze proefinstallaties 
op ware grootte en onder naar men aan
neemt representatieve geologische om
standigheden, zullen practisch blijken 
definitief te zijn. In de kunstmatig 
laag gehouden prijs van atoomstroom wor
den deze honderden miljoenen niet meege
rekend. 

KOFFIEDIK 
Wat de regeringsplannen zijn met het 

hoog radioactief afval weten we nu. Mi
nister Winsemius zegt dat het verant
woord kan worden opgeslagen maar bij 
weet nog niet boe. Voorlopig tijdelijk 
opslaan, in afwachting van ••••• ? Te 
verwachten is dat de regering op de prop
pen zal komen met een plan voor een tij
delijke opslagfaciliteit naar analogie 
van de Duitse opslagplaatsen waaraan 
th~s wordt gewerkt, onder meer bij 
Ahaus. In die opslagplaatsen zal het 
hoog radioactief afval moeten blijven 
totdat men het ergens definitief kwijt 
kan. De gedachten lijken uit te gaan 
naar een zogena~de natte opslag, waar 
het warmteproducerend radioactief afval 
met vloeistof wordt gekoeld. 

Of de reg~ring zal komen met het 
voorstel proefboringen te gaan doen is 
onzeker. Tegen zo'n voorstel pleiten 
twee zaken. In de eerste plaats zitten, 
zoals in het voorgaande is uiteengezet, 
de grote problemen rondom de· zoutkoepal
berging niet in het ontbreken van proef
boringen. In de tweede plaats wordt 
steeds meer gedacht aan definitieve ber
ging ergens in het buitenland. In de 
spreekwoordelijke wandelgangen beluis• 
tert men steeds vaker dat het afval dat 
van Nederland naar de opwerkingsfabrie
ken gaat, niet meer zal terugkomen, maar 
met de rest van de afvalproductie van de
ze fabrieken wel elders zal worden wegge
stopt. In de Duitse zoutmijn in Asse, in 
de Belgische klei bij Mol of in een Fran
se granietformatie. 

Aan de andere kant maken d~ plannen 
voor nieuwe kerncentrales om financiële 
redenen een berging in Nederland waar
schijnlijker. Bovendien hebben proefbo
ringen, die zoals eerder ge~egd in de 
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praktijk definitieve boringen zullen 
blijken te zijn, voor vrienden van de 
kernenergie een hoge symbolische waarde. 
Deze vrienden zijn rijkelijk vertegen• 
woordigd in de huidige regeringscoalitie. 
Daarbij stelt dit kabinet er een eer in 
te laten zien wie in Nederland de baas 
is. En tot die bazen wil men het gewone 
volk en de energie- en milieugroepen 
duidelijk niet rekenen. 

COVRA 
Inmiddels zijn ook 
de plannen rond die 
de regering heeft met 
de financiering van 
het radioactief af
val-gebeuren. Er komt 

een centrale organisatie, de COVRA, die 
zowel het laag- en middelactief als het 
hoogactief afval onder haar beheer zal 
krijgen. In de COVRA nemen deel de Zeeuw
se Elektriciteitsmaatschappij (eigenares
se van de kerncentrale in Borssele), de 
Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale 
Nederland (~KN. eigenaar van Dodewaard) 
en het Energie Centrum Nederland {ECN, 
onder meer eigenaar van de hoge-fluxreac
tor voor onderzoeksdoeletnden) te Petten, 
ieder voor 30 procent deel. De Staat 
krijgt een tienprocentsaandeel. De COVRA 
krijgt een kapitaal mee van 40 miljoen 
gulden. 

Gaat de COVRA ter ziele, omdat de groot 
aandeelhouders er genoeg van hebben, dan 
is de Staat uiteindelijk aansprakelijk 
voor de resterende kosten. Deze kunnen 
flink oplopen. Met name als hèt gaat om 
hoog radi.oactief afval, gaat het al snel 
om honderden miljoenen guldens. De COVRA
constructie is tot stand gekomen na een 
lang proces van stugge onderhandelingen. 
De kerncentrale-eigenaren hebben het bard 
gespeeld en gewonnen. De financiële risi
co's worden afgewenteld op de toekomstige 
belastingbetalers. 

Men hoort vaak dat kernenergie goed
koop is. De vraag is kennelijk: goed• 
koop voor wie? 

HENK EN AKKY KUIPER 
Etn maart binne de stikken fan us pro

ses tastjoerd oan de Hege Rie yn Den 
Haach. Us advokaat, mr. E.J.Rotshuizen 
bat de hiele saak no oerdroegen oan in 
kollega yn Den Haach, mr. M. den Drijver, 
dy't us belangen no ferdigenet. as advo
kaat by kassaasje foar de Hege Rie. 



Mr. Den Drijver soe der f.oar soargje 
kinnen, dat us arrest foar ~t Hof te 
Ljouwert (Leeuwarden) troch de Hege Rie 
neatich ferklearre wurdt. Mr. Den Drij
ver bat al witte litten. dat er de saak 
ynhaldlik tige de muoite wurdic.h fynt 
en dat er him yn de kommende tiid fer
djipje sil yn de ûnderskate aspekten 
fan it atoometroom-wegerjen. 

Fia de Nijsbrief fan de KWA jouwe wy 
deoare kear op nij troch, hoe 1 t de 
saak him fierder ûntjaan sil. 

CHINA 
De Volksrepu

bliek China bood op 
ll februari aan af
gewerkte splijtstof 
van kerncentrales 
eeuwig durend op te 
slaan voor $ 1500 
per kilo. De Chine
se plaatsvervangende minister voor atoom
industrie, tevens directeur van de China 
Nuclear Energy Corporation (CNElC), dr. 
Wang Shisheng, ondertekende een inten
tieverklaring, toen hij in februari een 
bazoek bracht aan West-Duitsland en Zwit
serland. Daarin staat dat China bereid 
is 4000 ton hoog radioactief afval over 
te nemen. D.e verklaring werd mede onder
tekend door een consortium van drie West
Duitse nucleaire bedrijven: Nukem, Trans
nuklear en Alfred Hempel AG. Volgens 
een uitspraak van Nukem zullen zij de 
rol op zich nemen· van CNEIC-agenten voor 
afgewerkte splijtstof-zaken in alle West
Europese landen. 

Het nucleaire afval zou moeten wor
den overgedragen onder ausptciën van de 
International Atomie Energy Agency (IAEA) 
van de Verenigde Naties. China is net 
lid geworden, maar heeft nog niet inge
stemd met de IAEA-veiligheidsvoorschrif
ten en -maatregelen. 

De Duits-Chinese intentieverklaring 
zegt niets expliciete over wat er met 
de afgewerkte splijtstof gebeurt als het 
eenmaal in China is, maar verwacht wordt 
dat het zal worden opgeslagen in de 
Gobi-woestijn. China zou van plan zijn 
om in het noord-westen van haar grondge
bied een grote commerciële opwerkings
fabriek te bouwen. Daar zou voor kern
wapens bruikbaar plutonium afgescheiden 
worden uit de afgewerkte splijtstof. 
Ook wil China een tijdelijke opslag
plaats maken. Eén en ander, zo zou de 
intentieverklaring zeggen, moet het he-
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gin worden van een intensieve samenwer
king tussen West-Europese nucleaire be
drijven en Aziatische macht. We weten 
nu dat Amerikaanse en Russische bedrij
ven ook mee mogen doen. 

De CNEIC-agenten denken dat er zaken 
gedaan kunnen worden met Zwitserland, 
ZWeden en Spanje. Deze landen hebben in
teresse getoond voor het direct kwijtra
ken van afgewerkte splijtstof. Meer nog 
dan dat: de overname van afgewerkte 
splijtstof wordt gezien als de mogelijk
heid voor Oostenrijk om zijn enige kern
centrale in Zwentendorf te laten draaien. 
Dit is tegengehouden door een kernener
gie-referendum, voornamelijk doordat er 
geen oplossing was gevonden voor het af
valprobleem. In een poging het Zwenten
dorf-probleem op te lossen heeft de 
voormali.ge kansel i er van Oostenrijk, 
Bruno Krei. sky, het zelfs gehad over op
slag van Oostenrijkse afgewerkte splijt
stof in Egypte en Iran. 

De Chinezen bieden niet aan om het 
alreeds in West-Europa in glas gegoten 
hoog radioactieve afval dat overblijft 
na opwerking van afgewerkte splijtstof 
over te nemen. Deze mogelijkheid wordt 
echter wel open gelaten voor de toekomst, 
als en indien ze een manier zullen heb
ben ontwikkeld om zulk afval te verwer
ken. 

Ondanks de hoge kosten zal de atoom
lobby, ook in ons land, wel blij zijn 
met deze ttoplossing11 • De geheime contrac
ten voor opwerking met o.a. La Hague 
(Frankrijk) zijn gebleken geen "oplos• 
sing" te zijn. La Hague ligt hopeloos 
achter op haar schema en alle betrokken 
regeringen zoeken naar andere mogelijk
heden om het niet-opgewerkte afval, dat 
zij mogelijk in de 90-er jaren moeten 
terug nemen, te bergen. 

De anti-kernenergiebeweging maakt 
zich ook ongerust, omdat de Chinese over• 
name van Europese afgewerkte splijtstof 
de mogelijkheid vergroot dat China (of 
een andere deTde partij) plutonium uit 
Europese kerncentrales zal gebruiken 
voor wapenproductie. 

Welk een schone toekomst! Eerdaags 
staan de Nederlandse voor- en tegenstan
ders van kernenergie gezamenlijk op de 
barricaden om de export van plutonium 
houdend hoog radioactief afval tegen te 
gaan. 

Vergeet niet om op 14 juni te stemmen! 
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