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7-DE JAARGANG. MAART 1988. NUMMER 2 
Giro 1572861 t.n •. v. tiDND, Stasjonsleane 5, 8614 AN Oû
dega (W), tel. 05154-9464 en 05148-677 . Uw vrijwillige 
bi j dragen zijn echt van harte velka.. De Nucleaire 
Dissonant verschi jnt om de ongeveer 6 weken met een 
oplage van 1000 stuks . 

T6geu kernenergie en v66r een .tlieu-.riendelijk energiebeleid 

lN GDEENTERAAD ONTVING VAN MILIEU DEFENSIE DE HIERONDER AFGEDRUKTE 
BR 1 EF. U zou het gemeentehuis eens kunnen bellen om te vragen hoe het met de be
handeling staat. 

AAif : 
Betreft : 

NO . • 

de Ge.eenteraad 
5% besperen op het ge11ee11telijk gaaYerbruik voor 
"elektriciteit zonder kernenergie" 
B/038/JB 

Amsterdam, 11 februar i 1988 

Geachte Raad, 

Vereniging Milieu Defensie beeft onder de naam Aktie Schoonstroom een plan gemaakt 
om zonder kernenergie en zonder nieuwe kolencentrales de stap in de volgende eeuw 
te zetten . Daarna kunnen duurzame vormen van elektriciteitsopwekking het werk 
overnemen . Met vier grot e gascentrales van elk 600 Megawatt en vijf klei ne van elk 
200 Megawatt kan de elektriciteitsvoorziening tot in de volgende eeuw veilig ge
steld worden. Uitgangspunt is daarbij geen extra aardgas in te zetten . De gascen
trales zullen in de naaste toekomst ongeveer 14 miljard kubieke meter aardgas vet
bruiken •. Dat komt overeen met vijf procent van het totale aardgasverbruik in Ne
derland. (Zie voor uitgebreidere informatie het bijgevoegde informatieblad) (De 
lezer van deze Nucleaire Dissonant ontving deze informatie al in de voorgaande 
Nieuwsbrief!) 

Milieu Defensie r i cht zich voor de gasbesparing van 5% tot de Nederlandse gemeen
ten . 

Alle gemeentebesturen ontvangen deze brief. Ook gemeenten waar al het nodige aan 
energiebesparing gebeurt . 
Op locaal niveau i s een groot potentieel voor energiebesparing aanwezig . Omdat het 
locale bestuursniveau dicht bij de afnemers van energie staat hebben maatregelen 
van gemeenten een goede voorbeeldwerking. De rol van gemeenten b-ij energiebespa
ring is dan ook van groot belang . De "integrale aanpak" van energiebesparing en de 
opkomst van commercieel opererende zogeheten Energiediensten hebben de technische 
en organisatorische mogelijkheden om op locaal ni veau tot energiebesparingen te 
komen sterk verruimd. 
Uit een aantal recente studies is naar voren gekomen dat gemeenten met of zonder 
eigen energiebedrijf zonder veel inspanning en zonder dat dit voor de gemeente 
financiële consequenties heeft, 10% of meer op het eigen gemeentelijk gasverbruik 
kunnen besparen.* 

Om bovenstaande redenen vraagt Vereniging Milieu Defensie de Nederlandse gemeenten 
een belangrijke bijdrage te leveren aan de realisering van het Overbruggingsplan 
"Elektriciteit zonder kernenergie" door 5% besparing op het ge · · ~--·· · 
gebruik aardgas vrij te maken voor dit elektriciteitsplan. Op ez~ ~ilze k],!nt ~ ~~"ll 
het bewijs leveren dat de besparingen mogelijk zijn èn aantone dat0~e~ p~1:f(~~~ 
wil hiervoor op locaal ni veau aanwezig is . I . •.I f "_.'~ j I C tJotg totlaë-ël a 2C 

~ - __ -."_ 

~- --
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Wij vragen u het volgende standpunt te onderschrijven: 

DE RAAD VAN DE GIHEENTE SPREEIT DE INTENTIE UIT 5% OP HET GEMEENTELIJl GASVER

BRon TE BESPAREN EN DRAAGT BURGEHEFSTER EN WETHOUD)mS OP NA TE GAAN WELIE MAAT

RmEf."PJf GENOtEN MOETEN WORDEN (I( DAT BINNEN VIJF JAAR TE BEREIKEN. 

Wij hopen dat u in staat bent ons voor 1 juni 1988 te antwoorden. 

Met vriendelijke groeten, 

drs. P.F. Lammers, 
voorzitter. 

* Voor informatie hierover kunt u met Milieu Defensie contact opnemen. Damrak 26, 
1012 LJ Amsterdam. Telefoon (020) 221366. Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam. 

Gemeenteraadsleden, van welke partij dan ook, zijn altijd erg blij als blijkt dat 
gewone burgers belangstelling hebben voor het gemeenteraadswerk. Aktie Schoon
stroom is een goede aanleiding om uw belangstelling te tonen! 

2 JAAR NA TSJERN<mYL 
ZATERDAG 23 APRIL IB GASSELTE I I 

In het kader van de twee jaar na Tsjer
nobyl herdenking zal een demonstratieve 
manifestatie gehouden worden rond en op 
de zoutkoepel van Gasselte. Doel van de 
aktie is, "Den Haag" te laten zien, dat 
er wat ons betreft geen afval de grond 
in gaat. De bevolking van de 34 zout
koepel gemeentes, maar ook sympathisan
ten uit alle delen van het land, kunnen 
op 23 april onder het motto 

AFVAL I1f zotn' • • • FOUT I 
het verzet tegen de regeringsplannen 
steunen en zichtbaar maken. De organi
satie is in handen van verschillende 
regionale groepen in samenwerking met 
de Milieuraad Drenthe en de Milieufede
ratie Groningen. 

Het secretariaat is s'morgens geopend 
van 9.00 tot 12.00 uur. Adres: Organi
satie Manifestatie Gasselte '88, Jeugd
soos "Ons Hoes" Kerkstraat 2-B, 9462 PS 
Gasselte. Telefoon: 05999-65159. 
Giro: 3123570 t.n.v. Organisatie Demon
stratie Gasselte (Ria Boes), Gasselter
nijveen. 

GLOBAAL PROGRAMMA 23 APRIL 
Aanvang 11.00 uur Officiële opening 

14.00 uur Demonstratieve optocht 
door Gasselte 

16.00 uur Gezamenlijke afslui
ting 

Doorlopend programma: 

INFOMARKT met informatie, kreativiteit 
en onbestraalde hapjes. 

KINDERHOEK met toneel, poppenkast en mu
ziek. 

FIETSTOCHT over de zoutkoepel met infor
matieve en ontspannende af
stappunten. 

PODIUM met veel muziek, en enkele 
sprekers, aaneen geregen door 
Marga Kool. 

VOORTGANG VAN ZAKEN 
Na een periode van warmdraaien, loopt de 
organisatie nu op rolletjes. Een werk
groep van circa 15 mensen komt regelma
tig in Gasselte om de voortgang van za
ken te bespreken. Deze mensen hebben zich 
opgesplitst in kleine werkgroepen, te we
ten: 
- Publiciteit 
- Culturele aktiviteiten 
- Techniek 
- Ordedienst en vervoer 
- Secretariaat 
- Coördinatie 
- Financiën 

Als u mee wilt helpen de manifestatie 
goed te laten verlopen, kunt u zich opge
ven voor hand en spandiensten. Aanmelden 
bij het secretariaat. 
U kunt ook op een andere manier helpen: 
zie het hiervoor al vermelde gironum.er 
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'******************************************************************~ 
* * * * * * : MANIFEST MANIFESTATIE GASSELTE 1988 : 
* * * * * * * * : Twee jaar na Tsjernobyl vragen wij aandacht voor een ander : 
* aspect van kernenergie: * 
* * * * : Kernenergie houdt onvermijdelijk de aanmaak in van kernaf- : 
* val. Dit afval blijft gedurende miljoenen jaren gevaarlijk. * 
: Daardoor vormt het een bedreiging van mens en milieu, nu en : 
: in de toekomst. : 

* * : Nog nergens ter wereld is een veilige oplossing gevonden : 
: voor het opbergen van kernafval. : 
* Ook in Nederland wordt kernafval geproduceerd; 99% van het * 
: Nederlandse kernafval is afkomstig van de kerncentrales Do- : 
: dewaard en Borssele. De rest komt van de industrie, labora- : 
* toria en ziekenhuizen. * 
: In ons land wil de regering dit afval opbergen in zoutkoe- : 
: pels van Noord en Oost Nederland. : 

* * : De zoutkoepels en aardlagen er omheen Z1Jn in beweging, : 
: denk aan de recente aardschokken bij Assen. Vroeg of laat : 
* zal het afval in het milieu vrij komen. * 
* * * * : Toekomstige generaties worden zodoende opgezadeld met risi- : 
* co's. De overheid vindt die risico's aanvaardbaar. De bevol- * 
: king mag meepraten over hoe groot dat risico mag zijn, dus : 
: hoeveel slachtoffers mogen er vallen door de opslag van dit : 
* afval. * 
* * * * : WIJ VINDEN DIT ONAANVAARDBAAR : 
* * : Bovendien wil de overheid chemisch afval dat ook eeuwig ge- : 
: vaarlijk blijft, in het zout opslaan. : 
* Wij zijn daarom tegen proefboringen en opslag van afval in * 
: zout. Wij zijn v66r een milieu-vriendelijk beleid, waarbij : 
: géén radioactief afval ontstaat. Ook het radioactieve zie- : 
* kenhuisafval kan beperkt worden. * 
* * * * : De organisatie roept u op tot deelname aan de manifestatie : 
* in Gasselte, op 23 april, onder het motto: * 
* * * * : AFVAL IN ZOUT •.... FOUT ! ! : 
* * : NB. Dit manifest wordt op zeer grote schaal in de vijf noor- : 
: delijke provincies verspreid met het verzoek aan groepen : 
* en individuele personen om ons zowel inhoudelijk als fi- * 
: nancieel te steunen. : 

* * * * * U kan bij dit verspreiden natuurlijk helpen. Met een fo- * 
: tocopieerapparaat kunt u veel doen. : 

* * * * 
'******************************************************************' 



EEN KORT OVERZICHT 
Gelukkig zijn er mensen di~ de geschie
denis een beetje bijhouden. Anders weet 
je tegenwoordig waarachtig niet meer 
wat er aan vandaag vooraf ging. 

Eerste posing proefboringen 

In 1976 heeft de regering vijf zoutkoe
pels uitgekozen voor proefboringen en 
opslag van radioactief afval. Deze zout
koepels liggen onder de plaatsen Oost
wedde, Anloo, Schoonlo, Gasselte en 
Pieterburen. De proefboringen zijn niet 
door gegaan. De Tweede Kamer heeft er 
zich tegen uitgesproken, mede door het 
verzet uit het Noorden. 

Tweede posing 

In 1983 heeft de regering nieuwe plan
nen gemaakt. Er is een adviescommissie 
ingesteld, OPLA geheten (OPberging te 
LAnd). In juni 1984 kwam deze commissie 
met een onderzoeksprogramma. Dit is 
goedgekeurd door de Tweede Kamer. 

Volgens dit programma zouden twintig 
deelstudies worden uitgevoerd voor 17 
miljoen gulden. En er zou in 1986 een 
besluit moeten vallen over proefborin
gen. Maar het is anders gelopen. De 
kosten zijn gestegen tot 27 miljoen gul
den, maar wie kijkt daar nu nog van op? 
En een voorstel voor proefboringen werdt 
in de tweede helft van 1988 verwacht. 
Wel is er in juni 1987 een tussenrapport 
verschenen. Daarin worden een groot aan
tal mogelijke opslagplaatsen in het zout 
genoemd. Niet alleen in Groningen en 
Drenthe, maar ook Friesland, Overijssel 
en Gelderland. Het tussenrapport pleit 
op vele pagina's hartstochtelijk voor 
proefboringen. In de Commissie OPLA zit
ten ambtenaren van de ministeries van 
Economische Zaken en van Milieubeheer, 
van de Rijksgeologische Dienst, en het 
Energieonderzoekcentrum Nederland, etc. 
De ministers zullen hun ambtenaren ze
ker niet laten vallen, als deze in hun 
eindrapport voorstellen om toch einde
lijk over te gaan tot proefboringen. 

Op 11 november 1987 deelde minister De 
Korte de Tweede Kamer mee, dat er begin 
1989 een regeringsbesluit over de proef
boringen verwacht kan worden. 

Criteria 

De OPLA laat veiligheidsstudies verrich-
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nu en van de toekomstige generaties 
blootgesteld? Om te bepalen of die stra
lingsbelasting naanvaardbaar" is, moet 
er een norm worden vastgesteld: het "ra
diologisch normenstelsel". 

De discussie over normen is niet nieuw. 
Al in 1977 was er een lijst van punten 
waarop zoutkoepels moeten worden beoor
deeld om vast te stellen of zij geschikt 
zijn voor opslag van atoomafval. Na een 
motie in de Tweede Kamer werden nieuwe 
criteria (• normen) gepubliceerd, in 
1979. Ook die riepen vragen op, die aan 
de orde kwamen in de Brede Maatschappe
lijke Discussie •. 

Eén van de criteria houdt in, dat er in 
de laatste 20 miljoen jaar geen beweging 
meer mag zijn geweest in de zoutkoepels. 
Op grond daarvan stelde een medewerker 
van de Rijkegeologische Dienst dat alle 
zoutkoepels afgekeurd moeten worden. 

Nog een poging 

Men zou verwachten dat de discussie over 
opslag in zoutkoepels daarmee gesloten 
was. Maar nee ••• 
De ministers Van Aardenne en Winsemius 
stelden in 1985 dat de criteria niet 
doelmatig waren. Ze leidden namelijk niet 
naar het gewenste doel: de keuze van een 
zoutkoepel voor atoomafval. Ongelooflijk, 
maar waar. Wat een vondst: niet doelmatig. 
Daarom zouden er, zo vonden deze ministers, 
nieuwe criteria moeten komen: doelmatige 
criteria. 

ten. De vraag daarbij is: aan hoeveel --~---J~-• 
stralingsbelasting worden de mensen van Ge• nnau-UilJIR afval in ~11p1ls 



In september 1987 kwam minister Nijpels 
met z'n TOR-nota. Voluit: Basisnotitie 
ten behoeve van de ontwikkeling van een 
Toetsingscriterium voor Ondergrondse 
Opslag van Radioactief afval. Uitgangs
punt blijkt te zijn dat toekomstige ge
neraties opgezadeld mogen worden met 
risico's vanwege opslag van atoomafval 
dat nu wordt gemaakt. De inspraak gaat 
slechts over de vraag hoeveel risico 
mensen in de toekomst mogen lopen door 
straling van atoomafval. Oftewel!! hoe
veel slachtoffers er mogen vallen door 
opslag van atoomafval. 

Afwijzing 

Deze vraagstelling werd door velen af
gewezen. Niet minder dan 4300 inspraak
reacties overspoelden de buro's op het 
ministerie. Waarom sluiten we de kern
centrales Dodewaard en Borssele niet? 
Door sluiting vangt men twee vliegen in 
één klap. Ten eerste wordt de aanmaak 
van atoomafval gestopt. Ten tweede 
spaart men geld uit. 

Uit een studie van het Ingenieursbureau 
Doelmatig Energiebeheer van maart 1987 
volgt dat sluiting van de kerncentrales 
een financieel voordeel van f 400 mil
joen oplevert. Dodewaard en Borssele 
zijn de duurste stroomproducenten van 
Nederland. 

Nieuwe inspraakronde 

Door de felle critiek op de TOR-nota 
heeft Nijpels moeten besluiten tot het 
schrijven van een nieuwe nota. Ook kon
digt hij overleg met de betrokkenen aan, 
o.a. met milieuorganisaties. 

Dreigbrief 

In het streekplan van de provincie Gro
ningen zijn proefboringen en opslag van 
kernafval verboden. In oktober '87 
schreef Nijpels echter een brief aan de 
provincie, waarin hij dreigt met een 
"aanwijzing". Dat betekent dat de minis
ter de bepalingen van het streekplan 
van tafel wil vegen. Nijpels wil wel 
"inspraak", als de resultaten daarvan 
maar passen in zijn beleid. Mochten de 
zoutkoepelgemeenten er anders over den
ken dan zal hij zich daar niet aan sto
ren. 

Zoutkoepeloverleg 

Intussen is er een zoutkoepeloverleg 
van start gegaan. Het bestaat uit loka-
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le groepen, de Milieufederatie Groningen 
en de Milieuraad Drenthe. Het zoutkoepel
overleg heeft uitgesproken niet over de 
nieuwe TOR-nota te willen overleggen zo
lang de dreigbrief van Nijpels op tafel 
ligt. 

Chemisch afval 

Hoewel de discussie over opslag tot nu 
toe vooral gaat over atoomafval, mogen 
we het chemisch afval niet vergeten. 

Volgens een nota van Nijpels van oktober 
'87 zal er in het jaar 2000 minstens 
150.000 kubieke meter chemisch afval op
geborgen moeten worden. De voorkeur van 
de minister gaat uit naar opslag in zout. 
Midden '88 zal hij beslissen of er vol
doende draagvlak is voor die opslag. 
Draagvlak bij de bevolking? Of draagvlak 
bij de chemische industrie? 

Proefboringen voor opslag van chemisch 
afval zijn al eerder gepland dan die voor 
de opslag van atoomafval. Misschien al 
eind dit jaar. Bovendien gaat het biJ 
chemisch afval om nog grotere hoeveelhe
den dan bij atoomafval. Verwacht moet 
worden dat de zoutkoepelgemeenten onder 
grote druk komen te staan ••••• 

EUROPESE STRALINGSNORMEN 
De Europese normen voor radioactiviteit 
in levensmiddelen worden verlengd tot 1 
januari 1990. De normen werden vastge
steld na de ramp met de kerncentrale in 
Tsjernobyl in 1986. Na veel discussie in 
diverse EG-ministerraden hebben de minis
ters van Buitenlandse Zaken op 14 decem
ber '87 in Brussel de knoop doorgehakt. 
Ook gingen zij accoord met een 'rampen
plan' voor een nieuw nucleair ongeval. 

De EG-normen, die nu twee jaar zijn ver
lengd, voorzien in een maximum van 600 
becquerel per kilo, en voor melk en 
melkproducten (in verband met babyvoe
ding) van 370 becquerel. Boven deze waar
den mag geen voedsel worden verkocht en 
verhandeld. Deze waarden gelden voor be
smetting met cesium. 
Voor de waarden bij een 'rampenplan' gel
den hogere maxima. De Europese Commissie, 
die de voorstellen had ingediend, over
woog dat men bij een ongeval genoegen 
moet nemen met soepeler normen, omdat er 
vermoedelijk veel meer radioactiviteit 
zal vrijkomen, terwijl de voedselvoorzie
ning toch moet doorgaan. 
Voor strontium geldt dan 125 Bq als bo
vengrens voor melk en 750 Bq voor de be-



langrijkste voedingsstoffen. Voor jodi
um is dat respectievelijk 500 en 2000 
Bq, voor cesium 1000 en 1250Bq en voor 
plutonium 20 en 80 Bq. Voor vloeibare 
voedingsstoffen zijn nog geen grens
waarden vastgesteld. Daarover komen 
binnen een half jaar voorstellen. 

GEZONDHEID EN MILIEU 
Over de effecten van langdurige bloot
stelling aan vaak lage concentraties 
milieuvreemde schadelijke stoffen is 
betrekkelijk weinig bekend. Artsen, ar
beidshygiënisten, toxicologen en voe
dingadeskundigen hebben niettemin veel 
met deze mogelijke effecten te maken. 
In toenemende mate wordt aan milieuver
ontreiniging als oorzaak voor stoornis
sen in de gezondheid gedacht. In Utrecht 
is nu de Stichting Gezondheid en Milieu 
opgericht, die als doel heeft het uit
wisselen en vermeerderen van kennis over 
de effecten van milieuverontreiniging op 
de gezondheid. 

VRAAG: Als zo'n stichting in 1988 pas 
opgericht wordt, denkt u dan dat o.a. 
de kernenergie-lobby weet wat ze aan 
het doen zijn? 

WETEN ZE WAT ZE DOEN 77 
De Tweede Kamer vergaderde op 16 novem
ber in een uitgebreide commissieverga
dering over het energiebeleid. Minister 
De Korte van Economische Zaken was, on
danks aandrang van de CDA-er Lansink, 
niet bereid het tijdstip te vervroegen 
van de besluiten over kernenergie. Dit 
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wordt vermoedelijk begin 1989, zei hij. 
de PvdA zei wel te willen meewerken aan 
de oplossing van het probleem van radio
actief afval, maar alleen op voorwaarde 
dat eerst wordt gestopt met kernenergie. 

De VVD-er Braams drong aan op voortgang 
met kernenergie, om besparingen op fos
siele brandstoffen mogelijk te maken. 
Hij wees in dit verband op de co,-proble
matiek. Over het stimuleringsplan voor 
warmte/krachtkoppeling (WKK) waren de 
commissieleden wel positief, al bleef de 
gasprijs voor WIK-installaties een pro
bleem voor de oppositie. 
Het CDA en de oppositiepartijen hadden 
moeite met de bezuinigingen op energiebe
sparing. Er was vrij veel steun voor een 
idee om de gasprijsverlaging niet door te 
laten gaan, de WIR-investeringspremie te 
verlagen ten gunste van besparingssubsi
dies en het handhaven van de WIR-energie
toeslag. Minister De Korte bestreed dit 
voorstel (van het Centrum voor Energiebe
sparing en Schone Technologie). 

VCBW FRYSLAN 
De definitieve bouwopdrachten voor de mo
lens Ternaarderwei Holwerd en 't War Fra
neker zijn gegeven! Midden mei zullen ze 
in bedrijf zijn. Gezocht worden molenaars 
die niet te ver van die locaties wonen. 
Aanmelden bij het secretariaat (05154-
9454 of bij de molenaarster Kop Afslui~-
dijk Lineke Duindam (05177-633). . 

Tegen de locatie voor de 4-de molen, Mied
wei/Hilligewei Waaxens, zijn bezwaren in
gebracht. Spannend hoe dat zal aflopen. 

Wilt u windenergie stimuleren? 
En wilt u daadwerkelijk iets doen? 

Wordt dan lid van de 

VERENIGING TOT CoLLECTIEF BEZIT VAN WINDMOLENS fRYSLAN 
Bepaal zelf uw contributie 

Leen ons een bedrag 
Minimaal f 25,-; Maximaal f 1. 000,-

Wij betalen u 5 % rente en lossen uw lening af 

Wij bouwen de windturbines 
De eerste: Kop Afsluitdijk 

De tweede: Ternaarderwei te Holwerd 
De derde: 't War te Franeker 

De vierde: hoek Miedwei I Hilligewei te Waaxens 

Vraag info: VCBW Fryslan 
Stasjons1eane 5, 8614 AN Ou~ega (W) 

Tel. 05120-15460; 05147-953; 05154-9464; 05177-633 
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