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Splijtstop 
is een blad dat de strijd tegen kernenergie en 
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pinksterkamp 

rege ingsplannen 

akti plannen 

In houd 
Bij Moerdijk ligt industriegebied braak. 
Ideaal voor de vestiging van een kerncentrale. 
Vind van Agt. "Komt niets van in"zegt de be
volking en organiseert zich, 
"Tussen Baronie en Drechtstreek" 

Natuur en Milieu stuurde een brief aan de 
betrokken gemeenten waarin de gevaren van 
interimopslag van radio-aktief afval nog 
eens op een rij worden gezet. Splijtstop 
publiceert 

blz. 6 

"Interimopslag" blz. 8 

is ouw van de kerncentrales 
onomische Zaken heeft er zin in. 

de S EP hoeft het niet meer zo. 
"Kerncentralebouw tegen wil en dank" 

Giroblauw is een oude bekende, en loopt 
nog steeds. Nieuwe variaties op het tema 
moeilijk betalen worden beschreven in 
"Atoomstroomakties" 

~aak van je stembiljet een wapen tegen 
kernenergie en kernwapens. Een stemadvies 
van Sible Schöne en Volkert Vintges. 
"Het stembiljet van de AKB" 

reaktie op h 1kel "Het stem-
van de kijkt Ruud Bökkering 

jaar strijd door de AKB. Hij 
zich af wat die AKB met een stem
moet. 

"Na de basisdemokratie de kater" 

blz. 10 

blz. 12 

blz. 14 

blz. 16 

Nee, dit blad gaat zich zeker niet opheffen. Met zoveel ontwikkelingen aan het 
kernenergiefront valt er veel te schrijven: de plannen van de atoomlobby, de aktivi
teiten van de anti-kernenergiegroepen, de diskussie over de strategie. We moeten 
wel doorgaan. 
'De laatste keer' geldt voor de abonnees van het LEK-bulletin en Atoomalarm die nog 
niet betaald hebben. Zij hebben tot 1 juni '85 de kans om de acceptgirokaart terug te 
sturen. Mensen die de 15 gulden dan niet voldaan hebben zullen SPLIJTSTOP 
nummer 3 en de volgende moeten missen. Overigens kunnen de abonnees van 
Onderstroom hun rekening na het derde nummer verwachten. 

De administratie. 



In ho·ud 
Technokratiese tendenzen? CE "vergeet" 
kernenèrgie af te wijzen. Lees er·meer 
over in het artikel 

~·. 
"Atoomenergie. nee bedankt?;' 

Voor de zoveelste keer probeert men ons 
wijs.te maken dat kerncentrales veilig zijn. 
Herman Damveld laat zien dat het wéér niet 
klopt n 

Berichten uit de regio's en 
uit Denemarken. 
"Korte berichten" 

blz. 18 

blz. 20 

nota's 

• 

aktiviteiten I groepen 

De beweging in Drente·leeft op want afval ~ 
·en een centrale vind men· ook daar géén leuk 

kadootje. Wypkeline Wijnout~ brengt je op 
de hoogte van de 
"Deining in Drente" blz. 18 

7 bezett de UCN hoorden een belache-
lijk zwaar vonn s zich uitspreken. 
Waarom zij zich steeds we etten tegen 
de UCN word je nog eens duidelij t· 
in 
"Akties in Almelo. De afloop en het waarom" 

1'1 &o) 

kaartje met naam en adres naar 

SPLIJTSTOP 
postbus 1334 
6501 BN Nijmegen 

· en.je krijgt hem voor !12.- dit jaar nog vier keer 
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Diskussiekamp 
Een traditie wordt weer opgepakt: op 26 en 27 mei organi
seert het Landelijk Matfarm Tegen Kernenergie een pink
sterkamp tegen de nieuwe kerncentrales . Precies vijf jaar 
geleden gebeurde dat ook , met als gevolg twee achtereen
vol gende Dodewaardakties . Over het sukses van di e akties 
lopen de meningen uiteen. Feit i s wel dat de Antikernener
giebeweging sinds 1981 op haar retour is gegaan. 
De bedoeling van di t weekend i s er een soort werkbijeen
koms t van te maken. Het Landeli jk Platform is , voor wi e 
het nog niet wist, een samenwerkingsverband van lande
l ijke mil i eu-organisaties , poli ti eke parti j en en akti e
groepen . 

Het Finksterkamp vindt plaats op cam
ping 'De Aalfuik ' te 's GravendeeL 
Dat ligt hemelsbreed zo'n zes kilome
ter van Moerdijk. Doel van het week
end is de bepaling van de aktiestra
tegie voor het komend jaar . Vi er 
plannen staan er op de agenda: 
1. Akties tegen de interimopslag van 
radio-aktief afval. Oe Commissie 
Geertsema heeft eind maar t 12 plaat
sen aangewezen voor mogelijke opslag 
van radio-aktief afval. In augustus 
kiest die kommissie uit die twaalf 
nog eens drie plaatsen uit. Tijdens 
het weekend za 1 de vraag centraa 1 
staan, wat de reaktie van de AKB zal 
zijn op die aanwi j zing. 
2. Akties rond de planologiese Kern
bes 1 i ss i ng ( PKB) . Wanneer CDA en VVD 
akkoord gaan met het regeri ngsbes l uit 
om nieuwe kerncentrales te bouwen, 
vraagt de regering een advies aan de 
Raad van Advies voor Ruimtelijke Orde
ning . Aan dit advies is een inspraak
procedure verbonden, de R<B. Deze be
perkt zich tot de vraag wáár nieuwe 
kerncentrales zullen komen. Als in
spraak ste lt de R<B weinig voor, in 
ieder geva l nog veel minder dan de 
BMD. Ze biedt wel de mogelijkheid om 
via een soort protestinspraak de eigen 
beweging te versterken, met name in 
de vestigingsplaatsen . 
3. fen kampagne, samen met de vredes
beweging in de verkiezingstijd: "l~aak 
van uw stembiljet een wapen tegen 
kernenergie en kernwapens '1 , of iets 
dergelijks. De achtergrond van dit 
voorstel is duidel ijk: we willen de 
kerncentrales en de kruisraketten 

tegenhouden, dan moet er we 1 een an
dere regering komen. Deze regering 
trekt zich niets aan van maatschappe
lijk protest~ van meerderheden tegen 
kernenergie en kernwapens, en zelfs 
niet van de door haarze 1 f georgani
seerde BMD, en waarschijnlijk evenmin 
iets van het volkspetitionnement. 
4. Oe atoomstroomakties: Aktie 
Strohalm heeft voor hiervoor een 
nieuwe opzet uitgewerkt. 
Met het oog op het weekend is een 
is een brochure ui tgebeacht. Daar
in staan uitgebreide voorstellen 
voor de strategie in de komende 
tijd . Ook het programma van het week
end is erin opgenomen. 

Voor de redaktie van S R. IJTSTOP was 
dit aanleiding om ook materiaal te 
leveren bij de verschillende plan
nen, teneinde zo bij te dragen tot 
een vruchtbaar diskussieweekend. 
Informatie derhalve over een van 
de mogelijke vestigingsplaatsen, de 
Moerdijk; over de interimopslag: er 
is een brief naar de betrokken ge
meenten gestuurd met argumenten te
gen een derge 1 ijke ops 1 ag; over de 
verkiezingen als wapen tegen de a
toomlobby; over basisdemokratie toen 
en nu; en over aitoomstro0r.1akties. 
Ook verwijzen we naar nun111er 1 van 
SPI.IJTSTOP, waarin aandacht is be
steed aan Zeeland en aan de A<B's. 

Rest ons om vanaf deze plaats ieder
een die de strijd tegen kernenergie 
(en kernwapens) serieus ter harte 
neemt, op te roepen om aan het dis-
kuss i ekamp dee 1 te nemen. • 

--------~~~~~~~~~-

Energiewinkel. Daalseweg 30, Nijmegen 
tel: 080 · 237544 

De Knijpkat, Stationsstraat 15, Tilburg 
tel: 013 • 351535 

Werkgroep kernenergie Noordoostpolder 
Postbus 182, Emmeloord 

tel: 05270. 17174 

Platform tegen kernenergie Zeeland, 
Postbus 334, Goes 

tel: 01100 • 28259 

Groenwinkel Groningen, 
Oude Kijk in het Jatstraat 62 Groningen 

tel: 050 . 140140 

Landelijk Platform tegen kernenergie p.a . VMD 
2e Weteringplantsoen 9, Amsterdam 

tel: 020 · 221366 
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I' Bij~erdijk ligt een groot i:~ustrie terrei n zo goed als 
braak. Een schadepost van 200 mi l joen gulden. Ideale 
pl aats voor een kerncentrale, onder bestuurlijk toezicht 
van Van Agt en konsorten. De internationale traditie wil 
dat je kerncentrales bouwt op de grens van je grondge
bied . 
Al s mini ste r-pres ident dacht Van Agt al internationaal .. 
Maar boven en onder de Moerdijk zit de bevo l king bepaald 
niet op zo'n warmtebron te wachten . Rond Pinksteren 
slaat een deel van de AKB z ' n tenten op even boven Moer
di jk. Splijtstop ging ter plekke op verkenning. 

Tussen Baronie en Drechtstreek 
Hans l ourens 

We schreven nog 1984 toen het Brabants 
Platform Tegen Kernenergie werd opge
richt. Een bundel i ng van politieke 
partijen, plaatselijke groepen, mil 
jeuklubs en andere maatschappeli jke 
groeperingen, waaronder bijvoorbeeld 
ook vakbonden. 
In en rondom Breda opereert de Groene 
Koepel, ook al een koepel organisatie 
zoals de naam aangeeft en belangrijk 
initiatiefnemer voor het beneden Moer
dijkse. In plaatsen, waar eerder in 
de aktiewereld nog niet van vernomen 
was , verrijzen aktiekon~itees. Het in 
Brabant zo oppermachtige CDA lijkt ver
deeld te raken door principiële dis
kussies. Dat kan geen kwaad natuur
lijk. Zelfs een komplete VVD afdeling 
vlak onder Moerdijk neemt vierkant 
stel ling tegen kernenergie . Het kon 
natuurlijk niet uitblijven . Opi ni e
peilingen hadden allang duidelijk ge
maakt dat op z'n minist in kringen van 
CDA en VVD kièzers zich grote groepen 
bevinden die kernenergie van de hand 
wijzen. Een verschij nsel dat in het 
partij-disciplinaire Haagse gebeuren 
soms wel heel gemakkelijk wordt weg 
gemasseerd . 
In het Brabants Platform worden de 
krachten gebundeld en de aktiviteiten 
enigszins gekoördineerd . Men onder
scheidt vier aspekten aan de aktivi
teiten: 
- Informeren van een breed publiek. 

Dat houdt in dat informatie-avonden 
worden belegd. Plaatselijk worden 
stencils uitgedeeld en natuurlijk 
wordt de Energiekrant van het Lande
lijk Platform verspreid. 
- Ondersteuning van plaatselijke akti-

viteiten . Die ondersteuning zal 
vooral vorm krijgen in de koördinatie 
van aktiviteiten rondom de PKB-proce
dures -de Planologiese Kernbeslissing, 
dat is de ambtelijke procedure, die 
aan de eventuele plaatsing van kern
centrales vooraf dient te gaan. Het 
zou onzinnig zijn om iedere plaatse
lijke groep zelf die hele ambtenarij 
uit te laten zoeken. 

- Pol i tieke druk uitoefenen. Die druk 
zal zich vooral richten op het CDA, 

de klub met een absolute politieke 
meerderheid i n Brabant. Dat is op zich 
al een goede reden voor druk uitoefe
ning in die richting, maar bovendien 
worden di e aktiviteiten gevoed door de 
veronderstelling dat ènkele van de 
CDA- politici op hun eigen beginselen 
zijn aan te spreken. 
- Tenslotte wordt hard gerekend aan 

' een alternatief '. Het i s duidelijk 
dat er andere manieren zijn om een 
adekwate energie-voorziening tot stand 
te brengen, dan met kerncentrales of 
grote kolencentrales. 
Tot zover de Braba ntse kant in vogel 
vlucht. In het LEK-bulletin van febru
ari 1985 werden deze Brabantse zaken 
al nader uitgemeten. 
Kort en goed komt het er op neer dat 
veel mensen in Brabant er weinig voor 
voelen om hun provincie het nukleaire 
vuilnisvat van Nederland te laten wor
den. 

Dordrecht 

Inmiddels won boven de Moerdijk de 
gedachte veld, dat die kerncentrale 
dan misschien wel in Brabant komt te 
staan, maar dat dat nog niets zegt op 
het moment dat er iets fout gaat . Ze 
voelen daar nu al de grond onder hun 
voeten net iets te heet worden. 
Half februari neemt de Werkgroep 
Milieubeheer Dordrecht , een kerngroep 
van de Vereniging Milieudefensie, het 
initiatief voor een avond in Dordrecht 
over het regeringsvoornemen twee 
nieuwe kerncentrales te gaan bouwen. 
De inspiratie daarvoor is opgedaan in 
positieve zin door de o.ntwi kkelingen 
aan de zuidflank bij het Brabantse 
Platform , en in negat ieve zin, omdat 
Moerdijk als lokatie voor één van die 
kerncentra les hoog skoort. 
Milieugroeperingen en politieke par
tijen werden door de werkgroep uitge
nodigd voor een eerste oriënterende 

avond over wat aan aktiviteiten en 
akties opgezet kan worden . Johan 
Bakker van VMD wordt gevraagd wat over 
de l andelijke ontwikkelingen te komen 
vertellen. De Drechtsteden zijn niet 
bepaald een broei nest van aktivisme: 
Niettemin stroomt het Dordtse zaaltJe 
'In het Hof' vol met ru im dertig be
zoekers . De vergaderlokaliteit blijkt 
een historiese plaats te zijn, waar 
de Geuzen in hun tijd, zich al beraad
den op hun vrijheidsstri jd . Een aardi 
ge gelegenheid om oude tradities weer 
op te pakken? 

Een rondje langs de aanwezigen leert 
dat er sprake is van een goede geo
grafiese spreiding: Dordrecht, Slie
drecht , Zwi jdrecht en diverse pl aat
sen uit de Hoekse Waard zijn vertegen
woordigd. Ter plaatse blijkt dat nog 
niet aan iedereen gedacht is . Een vol -



gende keer zullen de uitnodigingen op 
nog ruimer schaal verspreid worden. 
Op·1a llend is verder dat relatief veel 
van de aanwezigen een politieke achter
grond hebben. Zo zijn er: een gemeen
teraadslid van Klein Links uit Dor
drecht, een PvdA-bestuurder en ver
tegenwoordigers van de Jonge Soc iali s
ten. Dit blijken tevens de meest fel
le plannensmeders te zijn. Maar het 
is nog wel typies een eerste avond . 
Als door Johan Bakker wordt voorge
steld de Energiekrant van het Lande-
l ijk Platfonn te gaan verspreiden, 
of om van de schadecirkel van Moerdijk 
e.o. een poster te drukken, bl ijken 
dat plannen te zijn, die nog wat te 
vroeg komen. 
Eerst maar bij het begin beginnen. En 
daarom vindt er een diskussie plaats 
ver de vraag welk soort overleg in 

Dordrecht e.o. van de grond dient te 
komen. Algemeen is men van mening dat 
aansluiting gezocht moet worden bij 
het Landelijk Platform tegen Kernener
gie. Onder het motto van bundeling van 
krachten. Ook het regelmatig kontakt 
met de zuidflank in Brabant wordt 
als belangrijk gezien. Dat kontakt 
li.ikt verzekerd, omdat de Werkgroep 
Milieu Beheer meedraai t in het Moer
dijk Overleg. Omgekeerd is er ook al 
een vertegenwoordiger van de Milieu
groep Moerdijk op de Dordtse vergader
ingen aanwezig . 
De vergaderinq eindigt met de afspraak 

op korte termijn opnieuw bij elkaar 
te komen . In de tussentijd za l ieder
een in eigen kring en omgeving polsen 
wie er nog meer belangstelling voor 
het Drechtsteden Platform kunnen heb
ben. Besloten wordt op de kortst moge
lijke termijn een persbericht de deur 
uit te doen, waannee de oprichting 
van het Platform wordt aangekondigd. 
Het is nog even aftasten daar i n 
Dordrecht, maar het is ook een klub 
mensen die sterk gemotiveerd worden 
door hun verontwaardiging over de 
demokraties gezien zo opmerkelijke re
gerings plannen. 

werkgroep milieu beheer 

Interessant genoeg om een paar maanden 
later opnieuw kontakt op te nemen om 
de voortgang te peilen. We praten met 
Wim van der Drift, al geruime tijd 
een van de stuwende krachten van de 
Werkgroep Milieubeheer, waaruit het 
initiatief tot het formeren van een 
Drechtsteden Platform voort kwam. 
Wim van der Drift is zel f werkzaam 
aan projekten voor kleinschalige 
warmte/kracht koppeling in Schiedam. 
Een gemeente die inmiddels enige 
faam heeft verworven op het punt van 
anders - en vooral beter in dit ge
val - omgaan met energie. Ook inter
essant, maar we informeren nu eerst 
maar eens naar de Werkgroep Mi 1 i eu 
Beheer in Dordrecht. 
Van der Drift:"Onze werkgroep bestaat 
al een aantal jaren. We zijn begonnen 
als kerngroep van Milieudefensie, dat 
zijn we eigenlijk nog . Maar na ver
loop van tijd ontstond de behoefte 
aan een eigen rechtspersoonlijkheid 
om aan allerlei procedures te kunnen 
deelnemen en daarom is de verenig.ing 
Werkgroep Milieu Beheer opgericht. 
We zijn steeds bezig geweest met een 
aantal kleiner dingen tegelijk . We 
hebben meegedaan aan akties van VMD 
als 'Gemeente-gifvrij' en 'Spuiten 
kan niet meer'. We hebben ons inten
sief bezig gehouden met zaken rond 
de Stedendijk-polder - waar veel 
zware gifstoffen gedumpt zij n. Zelfs 
het redden van beuken stond op ons 
programma. 
Eind vorig jaar vonden we die situ
atie van met allerlei kleine dingen 
tegelijk bezig zijn niet zo bevre 
di gend meer. We hadden net besloten 
één groot projekt ter hand te nemen 
om een beetje lijn in onze werkzaam
heden te brengen. De keuze zou vallen 
op: hergebruik van huisvuil. Net op 
dat moment begonnen de geruchten over 
nieuwe kerncentrales ~ondanks alles 
wat daar bijvoorbeeld in de BMD over 
gezegd was - steeds meer vorm aan te 
nemen. Die dwaze plannen van de rege 
ring waren voor ons een reden het 
roer om te gooien. 
geruchten 

In oktober 1984 schreven we een 
brief aan de gemeente Dordrecht, 
~1aari n we vroegen om een herbevesti 
ging van het besluit dat een jaar of 

• tien geleden in de Dordtse Raad ge-
nomen werd. Er werd toen vast ge
steld dat er in Dordrecht of 's Gra
vendeel geen kerncentrale zou mogen 
komen . We ondernamen die aktie samen 
met de PPR-fraktie. Het antwoord van 
de gemeente was gunstig, we kregen 
een brief waarin stond dat voorals
nog vast gehouden werd aan het be
sluit dat er in Dordrecht en wijde 
omgeving geen kerncentrale gebouwd 
mag worden . 
Aardig was, dat in diezelfde brief 
te lezen stond dat aan de hardheid 
van de geruchten over nieuwe kern 
centrales waar wij over spraken nog 
iedere zekerhied ontbrak. 
We haden die brief koud binnen toen 
via berichtjes in de pers duidelijk 
werd dat Van Aardenne druk bezig was 
de geruchten in harde werkelijkheid 
te vertalen. 
Dat leverde de Werkgroep en de PPR
afdeling een groot stuk op in onze 
regionale kra nt. 
de straat op 

Naast die brievenschrijverij wilden 
we ons ook tot een wat breder pu
bliek richten. Dat betekent dan: de 
straat op. Uitgedost als keurige he
ren, goed in het pak en voorzien van 
hoge hoeden zijn we vorig najaar met 
z'n vieren aandelen gaan uitdelen aan 
passanten op de markt. De aandelen 
waren voorzien van een tekstje waar
uit duideli jk werd dat de eigenaar 
gratis en voor niets mede eigenaar 
werd van een kerncentrale op Moer
dijk, die de wijde omgeving van dure 
stroom zou gaan voorzien en van het 
Haringvliet een tropies akwarium 
zou maken, en nog wat van die din
gen. 
Dat werkte wel goed. Het was op het 
eerste gezicht niet zo'n duidelijke 
anti kernenergie aktiviteit . Mensen 
worden dan nieuwsg ieri g. Ze gaan de 
zaak nog eens goed bekijken om te 
zien wat voor vlees ze in de kuip 
hebben. Bij nader doorlezen was on
ze boodschap wel duidelijk : zo'n 
kerncentrale moet er natuurlijk 
nooit komen. 
platform 

Vanuit de Werkgroep Milieu Beheer 
zijn we half decenmer naar de 
eerste info-avond van het Brabants 
Platform gegaan. 
We kregen kort daarop een uitnodi
ging van de Groene Koepel i n Breda 
om voortaan hun vergaderingen bij 
te wonen. Daar zijn we op inge
soronqen . Maar tegelijkertijd heb
ben we gedacht: zo'n groep als 
Breda, dat kan bij Dordrecht ook. 
En daarmee was het plan voor de op
richting van een Drechtsteden Pl at
form geboren. Half februari was de 
oprichtingsvergadering -je kent 
dat verhaa 1 ... 
Naast de werkgroep Milieu Beheer 
zitten er nog een aanta 1 ande1·e 
groepen in zoal s Hoeksewaard Alarm . 



Progressief Strijen en het Zwijn
drechtse Vredesberaad. Verder nog een 

ntal poli tieke figuren en er zijn 
kontakten met al le wat grotere plaat
sen in de omgeving . 
aktiviteiten 

Om te beg innen moesten we een netwerk 
van kont~kten opzetten. Dat is inmid
dels wel aardig gelukt. Nog voor 5 a
pril hebben we een brief geschreven 
aan de Vaste Kamerkommissie voor Eko-
nomische zaken, waarin we onze bezwa

t ren tegen nieuwe kerncentrales uiteen 
zetten. We hebben nog eens onder
streept dat zo'n keuze voor kernener
gie belemmerend werkt op de o~twikke
ling van goede alternatieven zoals 
warmte/krachtkoppe 1 ing. Afschriften 
van die brief gingen naar allerlei 
regionale groepen. 

• Op het ogenb 1 ik werken we aan een 
brief die aan kamerleden persoonlijk 
verstuurd moet worden. 
We vinden het wel belangrijk onze 
aandacht op dit moment speciaal op 
Den Haag te r i chten . Je ziet inder
daad dat de regering bezig i s ver
antwoordel i jkheden door te schuiven 
naar provincies en elektriciteitsbe
drijven. Dat neemt niet weg dat de 
belangrijkste beslissingen op korte 
termijn in Den Haag genomen worden. 
Als dat goed zou gaan, betekent dat 
straks een stuk minder werk op al 
die andere nivo ' s 
variant 

Maar daarmee ben je er niet. Het is 
belangrijk dat je aan de mense n 
kunt laten zien dat het echt anders 
kan. Daarom zijn we ook bezig met 
het uitwerken van alternatieve n. Op 
20 april waren we aanwe zig op de 
Bijenmarkt in Dordrecht - zo'n 
plaatselijke happening, die veel 
mensen trekt . We hadden daar een 
hele grote kaart van Dordrecht op
gehangen . Op die kaart hebben we 
aangegeven hoe een andere energie
voorziening kan werken. Twee ele
menten hebben we daarbij vooral 
uitgewerkt . We hebben een inventa
risatie gemaakt van flatgebouwen 
met kollektieve verwarmingssystemen 
en ook andere grote gebouwen in 

rt gebracht. Op die manier konden 
laten zien hoeveel potentieel ~I/K 
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0 n daar staat op ges te 1 d. 
en en ander werd toegelicht aan de 

nd van een serie grote kleurenfo
's die duidelijk maken hoe W/K 
rkt en toegepast kan worden op 
ine schaal bijvoorbeeld in flat

uwen. Zo'n toe l ichting is nodig, 
t voortdurend blijkt dat mensen 
n idee hebben van hoe dat werkt. 

t tweede element van alternatieve 
ergievoorzieni ng bestond uit het 
plannen van een aantal grote wind
l ens aan de dijk van Dordrecht 
ar Moerdijk. 
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I 

waarop voor alle potentiële vesti
gingsplaatsen volgens bepaalde we
gingsfaktoren de bevolkingsdichtheid 
per cirkelsegment is aangegeven. Het 
gaat daarbij steeds om cirkels met 

kernenergie affiches opgehangen. Dan 
weet je zeker dat je een aantal men
sen zo nder meer op afstand houdt. Nu 
bl i jkt dat mensen nieuwsgierig zijn; 
ze komen kijken en je kunt je ver
haal kwijt. Je kunt duidelijk maken 
hoe het ook zou kunnen. Onze ervaring 
is dat mensen daar erg goed op rea 
geren. Intussen delen we dan wel de 
Energiekranten van het Landelijk 
Platform uit . 

een straal van 20 km. vanaf de ge
plande lokatie van de k~rncentrale. ~ . 
Dordrecht valt in z'n geheel ruim- ,. .. 

Op 1 mei zullen we aanwezig zijn bij 
de plaatseli jke 1 mei viering in Dor
drecht en we zullen er ook zijn op 
het tentenkamp in 's Gravendeel. We 
zi j n druk bezig die opzet nog verder 
uit te werken. 
Als we daar wat verder mee gevorderd 
zijn willen we er ook 'de politiek' 
mee in . We willen dan een plan voor
leggen aan de gemeenteraad en aan de 
kommissie voor ekonomiese zaken . En 
we zullen ermee naar het G.E.B. 
stappe n. " 
rampen·grens 

Tot zover de berichten uit het 
Drechtsteden Platform. Als ze zich 
daar in Dordrecht zorgen maken is 
dat nie t voor niets. Dat wordt zelfs 
dui delijk in dat fraaie werkstuk van 
de regering "El ectri ei teitsvoorzi e
ning in de jaren negentig". (rege 
ringsstandpunt met betrekking tot 
Eindrapport van de Maatschappelijke 
Diskussie Energiebeleid). 
Achter in die nota prijken kaartjes, 

schoots binnen die ci rkel. Met ruim 
100 .000 inwoners maakt Dordrecht dat .;j. 
het in dat ei rkel-fragment zo zwart , -. • 
van de inwoners ziet, dat de naam van 
de stad nauwelijks nog is te lezen . 
Wie alle cirkels vergelij kt kan vast 
stellen dat die van Moerdij k het 
meeste zwart vertoont van allemaal. 
En wat de gemiddelde windrichting 
betreft zitten ze ook al helemaal 
niet goed in Dordrecht. 
Reden voor onrust genoeg daar. 

Interimopslag Lucas Reynders 
Ludie Olthof 

"Goede voorl ichting is ( .. . ) nod i g om duidelijk te ma ken 
at het bij vervoer, de verwerking en de opslag van radio
kt i ef afva l gaat om een, zoals de Nota Radioaktief Afval 
et uitdrukt, voor mens en milieu ongevaarli jke aktivi 
eit 11, aldus de kommissie lokatiekeuze Opslagfaciliteit 
diaakt ief Afval (LOFRA), oftewel de commissie Geertsema. 
k de St i chting N~tuu r en Milieu vindt goede voorl i chting 

oodza ke li jk . Vandaar dat ze op 29 april een brief stuur -
e aan all e betrokken gemeenten waari n ze de gevaren van 
e interimops l ag va n radioakti ef afva l -die er wel dege-
ijk zijn- op een rij zette. Splijts tof publi ceert deze 



In de nieuwe ops lagfaciliteit zal al 
het verzamelde radioaktief afval moe
ten worden opgeborgen voor een peri o
de van vijftig tot honderd jaar . 
Op basis van de radi oaktivitei t van 
het t hans in Nederland geproduceerde 
radioaktief afval zou over een bewaar-

~ periode van vijftig tot honderd jaar 
het aandeel van kerncentra leafval 
(van Borssele en Dodewaard) in de to
tale hoeveelheid radioaktief afval 
99 ,7 procent zij n. De overige 0,3 pro
cent komt uit ziekenhuizen, universi
teiten, industriële bedrijven etcetera 
~ij nieuwe kerncentrales zal de totale 
hoeveelheid afval qua radi oaktiviteit 
ruwweg vi j f tot tien maal t oenemen. 
De opslagfaciliteit zal volgens de 
huidige opvatti ngen onder meer moeten 
omvatten: Een gekoelde ops lagplaa ts 
v?or al dan nietopgewerkt kernsplij
tlngsafval, een verbrandingsinstal la
tie van onder andere "C-en H-houdend 
afval" , een ops lag voor laag en mid 
del-aktief afval en ook een of meer 
ver~-1erkingsinstallaties voor onver
pakt afval. Ook het hoog radioaktief 
afval dat geen kernsplijtingsafval is 
moet er terecht kunnen. Daarbij is 
mede van belang dat er volgens de kom
missie LOFRA jaarlijks driehonderd 
transporten zullen zijn van alleen al 
licht en mi ddelactief afval naar deze 
faciliteit. 

De heetste aardappel van de nieuwe 
opsl agplaats is zonder twijfel de 
opslag van het kernspli jtingsaf va l. 
Over de vraag hoe dit onderdeel van 
de COVRA (het bedrijf dat de ops l ag 
plaats bouwt en beheert) er precies 
n~et uitzien hangt een dikke mist. 
In de eerste pl aats is er onzekerheid 
over de vraag of er een instal latie 
1ooet komen om het kernsplijtingsaf-
val ' in te pakken'. De regering over
weegt serieus om bij nieuw te bouwen 
kerncentrales af te zien van opwer
king van de brandstofelementen . In dat 
geval is het l ogisch dat dit afval 
wordt ingepakt bij de COVRA . Bij dit 
inpakproces komt nogal wat radioaktie
ve luchtverontrei ni ging vri j , met na
me van triti um, krypton en radioak
tief jodium en koolstof . Ook za l het 
inpakken ontsmettings - ('decontamina-
tie')akt"viteiten nodig maken . Deze 
zullen tot watervervuil ing le iden. 

In de tweede plaats is er onzekerheid 
over de vraag hoe het kernspli jtings
afval moet worden gekoeld. Er zij n 
verschillende vormen van lucht- en wa
terkoel ing mogeli jk , met al hun eigen 
specifieke risiko's . Een keuze is nog 
niet gemaakt . Het is ook nog onduide-

li jk hoe het kernsplijtingsafval er 
precies komt uit te zien. Zo is er 
met name onzekerheid over de manier 
waarop radioaktief krypton kan worden 
opgeslagen . Deze vluchtige stof, die 
in aanzi enl ijke hoeveelheden aanwezig 
is in kern:;pl i jtin!jsafval , i s een 
echt zorgenki nd. Het is denkbaar kryp
ton op te slaan in drukcylinders , maar 
zoals een EEG-studie opmerkt: "Er kon 
niet worden uitgesloten dat deze het 
mettertijd begeven". 
Een andere moge li jkheid is een bin
ding van krypton aan b~paalde metalen, 
maar ook deze oplossing is verre van 
waterdicht . Daardoor is er een gerede 
kans dat aanmerkelijke hoeveelheden 
krypton zullen ontsnappen (tot in de 
orde van één procent van het ingepak
te krypton) . 
Hoe dan ook : een ops lag van ke rnsplij 
tingsafval zal bij normaal functione
ren aanmerkelijke hoeveelheden lozen 
va n radioa kti eve luchtverontrei ni gen 
de stoffen als tritium, jodium, kool 
stof en krypton. 
Voorts zijn bij normaal bedri j f beperk
t e lozingen te verwachten van radioak 
tieve actiniden . De blootstelling aan 
radioaktieve s traling van mensen die 
met kernsplijtingsafva l moeten werken 
zal, ook als alles volgens het boekje 
gaat, bepaald niet zi j n te verwaarlo
zen. 

over processen als corrosie, die tot 
falen van intakte verpakki ngen kunnen 
leiden, nog zeer onzeker tot vol
strekt onvoldoende zijn. In een re
sente EG-studie ove rheerst skepsis 
over de houdbaarhe id van krypton 
verpakkingen . En dan gaat het nog om 
goed gemaakte en niet van buitenaf be
ïnvloede verpakkingen . Daarenboven 
komen problemen, veroorzaakt door fa 
bri kagefouten bij de verpakking en 
verpakkingsschade door 'mishandeling ' 
van buitenaf. 
In geval van kapotte verpakkingen 
moet in ieder geva l worden gerekend 
met verhoogde rad ioaktieve be lasti ng 
van werknemers. In ernstige geval len 
kan ook buiten de bedrijfspoort spra
ke zijn van een aanmerkelij k verhoog
de belasting met radioaktiviteit. Zul
ke ernstige ongeval len kunnen optre 
den bij brand of het vallen van een 
vat met afva l bi j ve rplaats ing. In
dien er iets misgaat met onverpakt 
kernspl ijti ngsafval, moet in de wijde 
omtrek van de COVRA-vestiging worden 
gerekend met stralingsschade. 

afbraak reaktoren 

Een iets minder hete, maar nog altijd 
zeer warme aardappel, vormt het opber
gen van hoog radi oakti ef afval , dat 
vri j komt bij onder meer het afbre ken 
van kern rea kt oren . Het is de bedoe
ling van de r ijksoverheid dat het af
va l dat na het afdanken van de kern
reaktaren van Dodewaard , Borsse le en 
Petten vrijkomt , naar een centrale 
ops lagplaats, dat wil zeggen naar de 
COVRA , gaat . · 
Over de haken en ogen van deze COVRA
aktiviteit is nog weinig te zeggen . 
De technieken waarmee afgedankte re

~IIR.;o..;.:::::::;==::::......:aw.•• akteren moeten worden behandeld zijn 
Het is echter niet waarschijnlijk dat 
bij de COVRA alles volgens het boekje 
za l verlopen . De opslag van kernsplij 
tingsafva l za l met kinderziekten te 
IMken krijgen. Het gaat om in essentie 
eksperimentele technieken, waarmee 
nauwelijks of geen ervaring is opge
daan . Er bestaan geen gefundeerde 
kwantita t ieve schatti ngen van de emis
sies , immissies en risico's. Het MINSK 
rapport van de overheid , over mogelijk · 
heden van de interimopslag van kern 
spl ijtingsafval schiet op dit punt te 
kort. 
Het gerechtshof van Lüneberg (Bonds
republiek) onderstreepte dit probl eem 
korte l ings in een negatieve beslis
si ng over een opslagfaci liteit van 
kernsplijtingsafval in Gorleben. In 
de uitspraak van het hof van 22 maart 
jl werd met name ook gewezen op het 
ontbreken van voldoende dokumentatie 
inzake de veiligheid van het verpak
kingsmateri aal. Dit betekent dat er 
serieus moet worden gerekend met on
ge lukken, met name al s gevol g van het 
kapot gaan van verpakkingen. In een 
uitvoerige resente Amerikaanse stu
die over de houdbaarheid van verpak
kingen voor vast kernsplijtingsafval 
i steld dat de voorspe l lingen 

nog eksperi ment eel . We l 1 ijkt het aan
neme l ijk dat het werken met reaktor
afval verhoudingsgewijs gemakkelijker 
aanleiding kan geven tot aanmerkelij 
ke besmett ingen met radioaktief mate
r iaal. De daaruit voortvloeiende 
ontsmettingsaktiviteiten zu ll en aan
leiding geven tot watervervuiling . 
Ook zal er een zekere hoeveelheid 
vluchtige radioaktieve stoffen, zoals 
radioaktief jodium en koolstof 14, 
kunnen vrijkomen . 

verbranding 

Een derde akti viteit op het COVRA 
terrein is de verbranding van radio
aktief afval . Voor een deel dient de 
ze om het vo 1 umè van het a fva 1 te ver
kleinen . Tevens gaa t het erom het pro
bleem rond laag- en middelaktief tri 
tium, zwavel 35 en koolstof 14 op te 
lossen door deze stoffen in de lucht 
te blazen. Deze instal la tie zal , gege 
ven het huidige aanbod van radioak
tieve stoffen en bij normaal bedrijf , 
jaarl ijks naar schatting 2 ,8 curie 
t ritium, koolstof 14 en zwavel 35 lo
zen , en daarnaast kleinere hoeveelhe
den van een aantal andere radioaktie
ve stoffen, zoals pl utonium en radio -



en cesium. Bij ongeval
len kan uit deze oven ongeveer 0,5 
curie aan radioaktieve stoffen in 
kort tijdsbestek vrijkomen. 

vervoersproblemen 

Behalve problemen door het gebeuren 
op het bedrijfsterrein van de COVRA 
zijn er ook risiko's verbonden aan de 
aanvoer van radioaktief afval naar de 
COVRA-vestiging. De kon~issie LOFRA 

' spreekt over (tenminste) 300 trans
porten van radioaktief afval per 
jaar. Deze transporten leiden al s ze 
normaal verlopen tot een overigens 
bescheiden ekstra stralingsbelasting 
van mensen langs de transportroute . 
Niet alle transporten lopen echter 
goed af. Er is een kans op ongelukken 

· waarbij de verpakking van radioaktief 
afval beschadigd raakt. Naar verhou
ding gevaarlijk zijn in dit geval 
transporten van afgedankte splijtstof
staven. Studies over transportongeluk-
ken met dit soort radioaktief afval 
geven aan dat zulke ongevallen aan 
leiding kunnen geven tot een aanzien
lijke stra l ingsbelasti ng voor omwo
nenden, met name door vrijkomend ra 
dioaktief cesium en krypton. 

Bij de COVRA gaan niet alleen radio
aktieve stoffen om . Ook de chemica
liën die bij de COVRA belanden kunnen 
aanleiding geven tot problemen , zowel 
binnen als buiten de bedrijfspoort. 

I 
Het is in dit verband vermeldenswaard 
dat in de Verenigde Staten juist ook 
chemiese risiko's verbonden met trans
port en opberging van radioaktief af
val hebben geleid tot de al dan niet 
tijdelijke sluiting van een aantal 
opbergplaatsen voor radioaktief af
val. Deze chemiese risiko's zijn in 
belangrijke mate geassocieerd met het 
laag- en middelaktief afval. Vooral 
ook stoffen die kunnen wegdampen of 
-lekken uit het afval en in kleine 
hoeveelheden kwaad ku nnen, vormen 
een bron van zorg. Tot deze kategorie 
behoren blijkens een Amerikaanse stu 
die over de chemiese risiko's van 
radioaktief afval stoffen als dioxaan, 
benzeen, trithyl- en tributylfosfaat, 
trichloorethaan, bifenyl, bichloor
ethyl, ether en diverse aftalaten en 
adipaten . 

sam envattend 

Uit het voorafgaande kan men opmaken 
dat de opslagfaciliteit wel degelijk 
risiko 's met zich meebrengt. Daar 
naast wijst de Stichting Natuur en 
Milieu erop dat met de aanwezigheid 
van deze interim-opslagfaciliteit be
paalde aktiviteiten gelegitimeerd 
kunnen worden, die hoog radioaktief 
afval voortbrengen die voor een zeer 
lange periode (meer dan honderddui
zend jaar) al s gevaarlijk moeten wor
den beschouwd. Het gaat dan met name 
om het kernsplijtingsafval en ander 

"' ' 
radioaktief afval uit bestaande en 
eventuele nieuwe kerncentrales. 
Wij achten dergelijke legitimatie 
onjuist zolang een definitieve opslag
metode voor dit afva l niet aanwezig 
is . Momenteel is nog nergens ter we -
reld een definitieve opslagmetode in ) _ 
de praktijk gebracht en het is hoogst ~ 
onzeker of er een verantwoorde eind
opslagmetode zal worden gevonden. In 
die situatie doorgaan met het produ
ceren van radioaktief afval acht de 
Stichting Natuur en Mil ieu onverant 
woord. Daarmee zouden de risiko's 
worden afgewenteld op toekomstige 
genera ri es. 
De Stichting Natuur en Milieu vindt 
daarom dat uit het oogpunt van milieu 
beheer gestreefd moet worden naar be 
perking van de afvalstroom zowel kwa 
volume als kwa radioaktiviteit. Neder
land kan heel goed een verantwoorde 
en betaalbare el ektriciteitsvoorzie
ning zonder kernenergie opbouwen . Als 
daarnaast het aanbod van radioaktief 
afval beperkt blijft tot kortlevende 
isotopen ontstaan in ziekenhuizen, 
onderzoekscentra en industrie ver
schuift de gehele afvalproblematiek. 
Voor de verwijdering ervan kan worden 
volstaan met een stevige bovengrondse 
konstruktie voor een relatief korte 
periode (maximaal 100 jaar) . 
Op deze wi jze wordt het nageslacht 
niet belast met risiko's voortvloei
ende uit aktiviteiten nu. 

erncentralebouw tegen wil en dank 
Op papier ziet de planning van dit CDA/VVD-kabinet voor de 

uw van nieuwe kerncentrales er aardig afgerond uit. 
Maar hoe denkt de regering dit gerealiseerd te krijgen , 

ie neemt de beslissingen en wie bouwt er? 
n verhaal over een aanwijzend min i sterie, een SEP ni euwe 

tijl en kerncentrale-expl oiterende produktiebedrij ven. 

Momenteel ziet de struktuur van de 
elektrisiteitsproduktie in Nederland 
beslist niet zo in elkaar, dat de re-. 
gering daar entousiast over kan doen. 
En zeker niet zo , dat men er vlot min
stens twee kerncentrales mee zou kun
nen bou1ven. De produktiesektor 1"erkt 

Ronald Janssen 

versnipperd en te duur, er zijn te
veel bedrijven (zestien), de besluit
vorming verloopt over teveel schij 
ven en de po l itiek is in de ogen van 
mi nister Van Aardenne te sterk verte
genwoordigd. Regelmatig liggen binnen 
de Samenwerkende Elektriciteits Pro-

duktiebedrijven (SEP) een aantal 
produsenten dwars, wijken af van de 
door Economische Zaken (EZ) uitge
stippelde lijn. 
Met name zijn dit de produktiebedrij 
ven die niet als NV funktioneren, 
maar een publiekrechtelijke organisa 
tievorm hebben: 
- Groningen/ Drente, Friesland, 

Noord-Holland (provinciaal) 
-Amsterdam en de Zuid-Hollandse be

drijven, waaronder Rotterdam (ge
meente ] ijk) . 

Zij vallen rechtstreeks onder de po 
litieke verantwoordelijkheid van een 
gedeputeerde of een wethouder. Dit 
dwarsliggen bleek onder meer begin 
1984, toen binnen de Raad van Commis-



sarissen van NV SEP geen voldoende 
meerderheid aam~ezig was, om de bij 
drage aan de snelle k1~eekreaktor in 
Kalkar te verhogen. Voor nieuw kern
energie-vermogen gelden deze bestuur
lijke-politieke belemmeringen even
zeer, maar voor hoelang is de vraag. 

elektrisiteitsplan SEP 

De kerncentraleplannen en het drei 
]ement van Van Aardenne, om via een 
nieuwe Elektriciteitswet het mes in 
de produktiesektor te zetten , heb
ben veel met elkaar te maken. 
Formeel moeten de stroomprodusenten 
- na de regeringsvoors tellen van j a
nuari ' 85 en het parlementsbeslult 
van waarschijn l ijk juni '85 -
zelf met i n1tiati even voor n1euwe 
kerncentrales komen. De investerings
beslissing ligt bij de produsenten. 
Dit zou moeten gebeuren in het SEP
Elektriciteits-plan 1988/89/90 , dat 
kort na de uitspraak van de Tweede 
~amer uitkomt (zie tijdschaal). 
Van Aardenne moet dit plan goedkeu 
ren . Het vorig jaar al had een der
gel ijk SEP-plan n~eten verschijnen , 
maar het konsept daarvoor belandde 
in de prullenbak: er stonden geen 
kerncentrale -plannen in vermeld . In 
het nu te publ iceren Elektriciteits 
pJan zal desondanks toch geen ondub
bel zinnig pro-kernenergiestandpunt te 
vinden zijn. Ook l okatiekeuzes hoe 
ven 1·1e van de SEP deze zomer niet te 
verwachten . Door de politieke verhou· 
dingen en de onzekere toekomst staat 
hoogstens de achterdeur voor kern
energie open en wordt er moge l ijk in 
eerste instantie voor grootschalig 
ko lenvermogen gekozen. 

nieuwe elektrisiteitswet 7 

r~ar de situatie blijft dus niet zo . 
In het regeringsrapport van januar i 
'85 wordt haast de gehele kernener
gie-optie aan de nog in te dienen 
~1et , de herstrukturering opgehangen: 
1. De minister ~1ordt niet alleen be

voegd 'goed te keuren' , maar ook 
de beleidslijnen van toekomst ige 
Elektrisiteitsplannen vast te 
stellen. EZ krijgt daardoor een 
grotere greep op met name het 
soort vermogen, de brandstoffen
keuze, de tarieven. 

2. De minister krijgt een aanwijzings 
bevoegdheid, d.w.z . hij kan zelf 
initiatieven nemen en de SEP op
dra~en nieuw vermogen (kerncentra
] es) te bouv1en . 

3. De SEP 1~ordt omgevormd tot een 
'slagvaardige' struktuur-NV , waar
van de Raad van Con1missarissen 
niet meer zoals nu uit rechtsper 
sonen, maar uit 'onafhankelijke 
personen ' bestaat. Voor 5 personen 
is goedkeuring van EZ vereist; 
unanimiteit bij bes l uiten is niet 
meer nodig . 

4. De produktiesektor wordt (vi a fu
s ies) tot ca . 4 grote bedrijven 
ingekrompen . Deze hebben de 

mi ni male vermogensomvang van 3000 
t~W en zodoende het benodigde 
draagvlak voor een soepele finan
sié le afwikke l inq en voor nieuwe 
bouw- en exploitatievergunningen. 
Het gaat da n ook over kerncentra
les . 

Toch is het zeer de vraag of de wet 
er wel komt: CDA en vooral VVD walgen 
van elke overheidsbemoeienis en ver
der hangt het i n hoge mate van de be
reidheid van 's -l ands stroommakers 
af, om verdere konsessies aan EZ t e 
doen. En daar wordt hard aan gewerkt. 
Via konvenanten (afspraken) zijn al 
een aantal zaken naar EZ toegeschoven 
en de fusiebespreki ngen zijn in vol le 
gang (zie ook 'race om meer vermogen' 
Splijtstop nr . 1). Ook bestaat er een 
goede kans dat de aanwijzingsbevoegd
heid en andere ingrepen buiten een 
al gemene wet om ~lorden ingevoerd . 
l~aarschuwingen tegen voora l de fusie 
ontwikkelingen komen uit onverwachte 
hoe . Van Gelder, CDA-gedeputeerde in 
Nood-Holland, verant.1oordel ijk voor 
het Provinciaal Elektriciteitsbe
drijf (PEN) en tegenstander van nieu
we kerncentrales , i n een interview 
met het Financieel Dagblad: 
'Van Aardenne wil de zaak in handen 
krijgen om het stroomtarief voor de 
giganten te verlagen en om zeggen 
schap te krijgen over de invest e
ri ngen met het oog op de bouw van 
nieuwe kerncentrales . Voo~al dat 
laatste is .. .. .. duide l ijk naar voren 
gekomen. Voor de bOUI'I van nieuw 
kernenergievermogen bestond onder de 
oude struktuur geen meerderheid i n 
de SEP . Daar01.1 moet er een nieuwe 
struktuur komen '. 

In het wetsvoorstel van Van Aardenne 

~egeringsslandpunl ~ 
~ ....... 

Ontwerpeisen exploitant ~ -
Publikatie Elektrlclteilaplan • 
Aankondiging vergunningaanvraag • -
Uilbrengen ottertea -•• 

• 
Voorbereidlng vergunningaanvraag 

Aanvraag vergunningen 

Vergunning verlening 

1-· 
• 

Start bouw 

I 

1s de bouw van 'bijzonder vermogen' 
een taak van de geherstruktureerde 
SEP. Echter : de huidige SEP heeft 
daar weinig behoefte aan. 
Volgens direkteur Ketting moeten de 
gefuseerde grote elektrisiteitsbe
drijven maar nieuwe kerncentrales 
bouwen . 
' Zelfbouw door de SEP vind ik een 
noodmaatregel voor het geval iemand 
iets zou wil len doen da t toch gewens 
is '. •-·-·-
Ketting ziet de interne problemen al 
opdoemen al s de SEP het voortouw zou 
nemen. 
Van Aardenne daarentegen wacht de 
ontwikkel ingen af. Waarom er persé 
een wet doordouwen en de SEP nu met 
bouwopdrachten belasten, als de Moer
dijklobby om kerncentrales zit te 
springen? Voor de eerder gewenste 
vier eenheden niet zo, maar zeker 
voor de nu geplande twee kerncentra
les is er een (finansieel ) draagvlak 
bij gefuseerde bedrijven te vinden. 
~e SEP kan de verantwoordelijkheid 
ifschuiven , diss idente aandeelhouders 
die een antikernenergiestandpunt ve 
kond igen en beslissingen zouden kun 
nen boykotten staan bu itenspel. Bo
vendien boeten deze door fusies en 
de grotere greep van EZ op het SEP
beleid op termij n aan inv loed in. 

NV - kerncentrale 

In de regeringsnota staat het voor
stel om tot een ve rgaande samenwer
ki ng tussen toekomstige kerncentra le 
expl oitanten te komen. Dit komt o.m. 
van pas bij: 
- een eventuele seriebouw 
- verkrijging van de noodzakelijke 

vergunningen door standaardisatie 

• 
• 

• 



- gezamelijke inzet van 'mankracht' 
voor de bou~1 van nukleair vermogen. 

Oeelnen~rs aan het samenwerki ngsver
band -dat ~1aarschijnl ijk een soort 
'NV-Kerncentrale' wordt- zijn de ge 
herstruktureerde produktiebedrijven, 
die kerncentrales wensen, en de SEP 
nieuwe stijl . Deze voeren de onder
handelingen met de leverancier , vra
gen vergunningen aan en bouwen de 
centrale(s). Daarentegen komt de ex 
ploitatie in handen van enkel de be 

' trokken bedrijven. Oe Provincial e 
Noord -Brabantse en Limburgse Elektri 
citeitsmaatschappijen (PNEM;PLEM) 
hebben als potentiële deelnemers met 
Moerdijk sterke papieren. Ook zij 
gaan fuseren en de politieke situatie 
in de provincies lijkt zeer gunstig. 
Omdat dat laatste voor Zeeland veel 
minder geldt -en vanwege de konkur
rentie! - is de qua netstruktuur lo
giese derde partner, de PZEM, van de 
fusie-onderhandelingen uitgesloten. 
Voor de producenten die niet aan de 
bouw van een kerncentrale willen mee -

hans Jourens 

t·lakabere geesten moeten het bedacht 
hebben: Neerlands eerste kerncentra
le plaatsen we in Dodewaard. Zo is 

t immers: de vooruitgang is niet 
stuiten, de machineparken moeten 
ien, het menselijk vernuft moet 

'n eigen grenzen aftasten . Natuur
i jk kan dat z'n tol eisen. Maar de 

itgang is best een paar doden 
ard. En als het moet wat meer. 

schitterende vondst. De beden-
kunnen nog steeds - als er 

ts goed mis gaat - er op wijzen 
t zij aan duidelijkheid niets t e 
nsen overlieten toen ze die eer-

vestigingsplaats vaststelden. 
t was natuurlijk een kerncentra
van niks, die daar het Gelders 

schap ontsierde. 
'n krappe 50 MW telt nauwelijks 

in de wereld van de kernener
rgie. Oe knappe koppen van van

aag denken liever in vermogens 
ie minstens 20 keer hoger l iggen. 
t vroeg om een tweede meesterzet. 

iet zo moeilijk te bedenken: zo-
1 mogelijk mensen medeplichtig 
n. Dus de aandelen van de be
instantie van de centra le in 

rd, de G.K.N.(Gemeenschap
kerncentral e Neder land -

werken, heeft EZ een verrassing in 
petto. Zij moeten vol gens Verberg , 
direkteur-generaa) energiezaken, een 
hogere stroomprijs aan hun kl anten 
(lees: kleinverbruikers) vragen . Ket 
ting van de SEP is het met Verberg 
eens: ' Het kan tenslotte niet zo zijn 
dat iemand de lusten pakt van de 
'last' die zij n buurman heeft . ' Zijn 
kerncentrales dan misschien toch ge 
vaarlijk? 
Een nieuw drei gement voor onwi l l ige 
partners . Voor het gemak veronder
ste l t men dat kerncentra les veel 
goedkoper draa i en dan andere produk
t i eeenheden. Terwij l in eerdere plan
nen de produktiekosten nog over al le 
provincies 'gepooled ' (gespreid) zou
den gaan worden -ten behoeve van uni
forme grootverbruikerstarieven, m.i .v. 
1986/87- , ~1ordt dit principe met de 
kerncentralebouw voor de boeg weer 
overboord gezet. 
De nieuwste poging van EZ om de bouw 
van kerncentrales te forceren ligt op 
ambtel i k nivo: 

" I 

Men wil een soort ' Rijksdienst Kern
energie ' oprichten, ~1aarin enkele 
honderden ambtenaren van verschillen
de ministeries (EZ , VROM, Social e Za 
ken) de nukl eaire planning moeten stu
ren . Nog afgezien van de wenselijk-
heid van zo ' n dienst is het ~ 
griezelig om te weten dat het machtige 
EZ daar dan de li j nen gaat uitzetten. 

Konklusies: 
- de invloed van de (regionale) po 

litiek binnen de SEP zal , onder 
druk van de kerncentraleplannen , op 
korte termijn sterk worden i nge 
perkt (door fus ies, door direkte 
ingrepen in SEP-struktuur) . 

- de noodzakelij k initiatieven en in 
vesteringen voor de eerste centra
les (!) komen niet van de SEP maar 
zullen van gefuseerde of nauw sa 
menwerkende produktiebedrijven uit
gaan . 

Voor de Energiebeweging ontwikkeling
en om scherp in de gaten te houden . 

Atoomstroomaktie 
In de strijd tegen de ni euwe ke rncentra l es mogen we de oud 
niet ver geten. St r ijd tegen kernenergie i s bovendien meer 
dan al l een bezwaar aantekenen tegen de twee elektriciteits
cent ral es in Bor ssel e en Dodewaard. Het zal een strijd 
moeten zi j n t egen de hele spli jtstofcyklus , di e loopt van 
de uranium-mijnen tot de kerncentral es , of de atoomkoppen 
in supersnelle raket t en . 
Dankzij het koppelnet i n ons landj e , kan ieder op gezette 
t i j den - zonder daar ooit om gevraagd te hebben en onopge
merkt - at oomstroom tappen ui t zi j n stopkontakten. Die kon 
t inue st room di ent kontinu best reden te wor den. De atoom
stroomakties proberen vorm te geven aan dat ver zet . 

in ha nden gegeven van provincies 
en gemeenten. Dat al les in rui l 
voor beetjes stroom, die het hele 
l and door gestuurd worden. Atoom
stroom, niet te zien, niet te ho
ren , niet te ruiken, maar mis
schien wel de energiebron van het 
l icht dat ik nodig heb om dit 
stukje te schrijven. 
Zo geraffineerd werkt dat. Geen 
wonder dat de toorn van het ver
zet zi ch voora l tegen Dodewaard 
gericht heeft. 

Het is hier niet de plaats om de 
bl okkades van '80 en ' 81 nÖg eens 
te evalueren. In ieder geval is 
du ide l ijk dat zulke akties geen 
jaren kontinue volgehouden kunnen 
worden. Het was daarom vo l strekt 
logies dat gezocht werd naar andere 
aktievormen die taai en l angademig 

Het verzet tegen kernenergie kende 
en kent vele vormen. Veel van die 
vormen l iggen s lechts in het berei k 
van betrekkel ijk kleine groepen . 
Dat staat haaks op het feit dat vrij
wel iedere Nederlander , als dat zo 
uitkomt, atoomstroom aangeleverd kan 
krijgen . Oe tweede meesterzet had ook 
voordelen voor het verzet. Door de 
vele medeplichtiqen aan Dodewaard wa
ren er ook ineens veel deuren om aan 
te kloppen op gemeentelijk en provin
ciaalnivo . En bi j de stroomdistribu
tie-bedrijven . 
Het is te prijzen in de in Utrecht 
gevestigde groep Akt ie Strohalm, dat 
ze daar eens serieus over na ging den 
ken en met een aktievoorstel op tafel 
kwam waar i n principe iedere veront
ruste stroomgebruiker aan mee kan 
doen . 'Stop kernenergie nou , met Giro
blauw'. l uidde de eerste leus. 
Wi l len z, moeili k bl i ven doen met 



ons steeds weer atoomstroom door de 
meter te douwen , dan moeten w1j ook 
moei l ijk terug doen om duidelijk te 
maken dat we dat niet willen. 
Dat was zo ongeveer de achterliggende 
gedachte. 
Naast het etiket 'giroblauw-aktie ', 
verscheen het motto 'moei l ijk beta
l en ' . 

Het principe was helder: iedere elek
triciteitsgebruiker moet betalen voor 
het gel everde produkt. De elektrici
teitsbedri jven proberen zo gema kkel ij k 
mogel i jk die vergoedingen te inkasse
ren. Er wordt dus aangewerkt op auto
matisering: de mensen zetten een hand
tekening op een macht igingskaa rt en 
autornaties worden de stroomkosten van 
bank- of girorekening afgeschreven. 
Wie zo ' n machtiging niet wi l tekenen 
ontvangt een akseptgi rokaart . Handte
keningetje en lekker makke lij k inkas
seert het elektriciteitsbedrijf z 'n 
ge ld. Al s al l es goed gaat is het een 
aardige manier om zo als gebruiker de 
producent tegemoet te komen. Maar als 
de stroom stinkt is het zaak om over 
andere manieren van betalen na te 
denken. En dat kan. Want niemand is 
verpli cht autornaties z'n gi ro leeg te 
laten schrijven of akseptgirokaarten 
te gebruiken. Je kunt zelf met eigen 
"blauwe" kaartjes je stroom betalen. 
En waarom in één keer dat bedrag waar 
om gevraagd wordt? Dat kan ook in 
twee of drie of zeven keer. Admini
stratief levert dat een boel rompslomp 
op . Lastig voor de stroomleverancier. 
Even oplet ten voor de stroomgeb ruiker, 
maar niet echt moeilij k. 

Het was een aardig pl an. Maar er 
kleefde ook wel wat bezwaren aan. De 
gemiddel de stroomgebru iker is een ta

lijk geïsoleerd ind ividu. Wie aktie 
1 voeren moet aan de weg timmeren. 

En dat doe je nauwel ijks als je in al 
le sti l te je girokaartjes zit in te 

llen. Dat probleem is niet echt on
losbaar. Mensen kunnen besluiten 
et in hun uppie op zo' n manier bezig 
zijn, maar anderen op te zoeken die 

t ook wil len. Je vormt dus een 
pje en je gaat op zoek naar ande
die ook mee willen doen . 
stukje in de krant. Een avond met 

nformatie . Vrienden en bekenden aan
spreken om ook mee te doen. Voor je 
eigen woonplaats een kaartenbakje 

ken van ' moei l ijke betalers' en 
e mensen op de hoogte houden van 
ont wi kkelingen . 

iet spektakul air all emaal , maar een 
ardige manier om zelf het gevoel te 
ebben - en dat ook aan anderen t e 
even- dat je niet all een bezig bent. 

Het is niet zo moeilijk dus om het i 
solement te doorbreken. Maar akt ie 
voeren was aan de weg timmeren. Er is 
publi citei t nodig om meer wervings
kracht te hebben. Je hebt je~elf en je 
hebt een groepje, maar daarmee heb je 
nog geen publicite it. Het was dus niet 

zo gek dat er wat mensen waren die be
dachten dat er nog even een paar stap
pen verde~ gezet moesten worden . 
Friesland werd de bakermat van de ko
ordi natiegroep Weiger Atoomstroom. 
Niet alleen moei li jk betalen, maar ge
woon dat deel van de rekening waar wel 
eens atoomstroom voor gel everd kon 
zijn helemaal niet betalen, was het 
motto. Dat l eidt tot afsl uiting en af
sluiti ng is publiciteit. Eindelijk 
kontakt met een breder publiek. Maar 
een bezwaar bleef staan: je kunt voor 
een grotere groep iets duidel i jk ma
ken, dat betekent echter nog niet dat 
die grotere groep ook meteen bereid 
is in je voetsporen te treden. Af
sluiting dat betekent nogal wat: geen 
licht meer, geen warme douche, geen 
verwarmi ng . Het kan ook - dat is we l 
gebleken - hee l kreatief maken. In
eens blij kt dat er mogelijkheden 
zijn om zonder afhankel ijk te zijn 
van de elektriciteitsproducenten in 
je eigen energiebehoefte te gaan 
voorzien . Helaas is het niet direkt 
voor grote groepen weg gel egd om op 
zo'n manier te werk te gaan. Ook die 
manier van aktievoeren heeft dus z'n 
beperkingen. 
Met het verstrijken van de tijd 
zijn de aktievormen gekompliceerder 
en strijdl ustiger geworden . 
De term giroblauw - gueril l a doem
de op en werd gebruikt voor het 
steeds ingewikkelder maken van de 
vormen van moei li jk betalen. Het 
pri ncipe bleef gel ijk : automatiese 
betal i ng stop zetten, geen aksept-

girokaart gebru iken, maar eigen giro
kaarten . Niet in één keer betalen maar 
in meerder keren . Maar de moeilijk
heidsgraad kan nog verder opgevoerd 
worden . 
Bij voorbeeld door over de ene periode 
teveel te betalen en over de volgende 
periode te wei ni g. Door met een oude 
akseptgirokaart te betalen , de periode 
waarover betaald moet worden door te 
strepen en er een andere voor in te 
vull en. Door geen verbruikersnummer te 
vermelden. Door niet een girokaart op 
te sturen naar he t girokantoor, maar 
bijvoorbeeld een girobet aal kaart te 
vers turen naar he t huisadres van de 
direkteur van het elektricite itsbe
drijf. Of door helemaal niet per bank 
of giro te betalen maar een bedraq.ie 
kontant af te leveren bij de kassier 
- of desnoods de portier - van het 
elektriciteitsbedrijf. 
Ook nog een aardige variant kwam van 
de groep , die keurig meedeel de de 
vergadering van de Raad van Kommissa
rissen van dePGEM bij te wi ll en wo
nen om vervol gens ter plaatse de 
voorzi tter en de ekonomies-direk-

teur wat l osse bankb i ljetten in de 
hand te drukken vergezeld van een 
keurig lijstje waarop de bijdragen 
verantwoord werden. 
Een of meer journalisten meenemen 
bij dat soort gel egenheden kan na
tuurlijk geen kwaad. 
Het hoeft geen betoog dat wie op deze 
wijze aktie wil voeren allang uit het 
isolement van stille stroombetal er 
getreden is. Zoiets doe j e met een 
groep . Je probeert el kaar te stimu
leren , je gaat op zoek naar nieuwe 
mogelij kheden èn naar nieuwe mensen 
die mee willen doen. Dat groepje van 
tien is nog wel te overzien voor de 
administratie van het elektriciteits
bedrijf. Ook hier ligt veel kracht in 
het aantal. 

nieuwe modellen 

Aktievoeren i s natuurlijk niet onder
hevig aan mode-grillen . Maar het is 
wel nodig met j e akti evormen zo effek
tief mogelijk in te spelen op de toe
standen waarmee we gekonfronteerd wor
den. Op dit moment hebben we aan het 
energie-front (en niet al l een daar!) 
t e maken met een regering die zichzelf 
nauwelijks en de bevolk ing al hel emaal 
niet serieus neemt. 
Er wordt veel geld gestoken in 
onderzoek dat aan het l icht moet 
brengen wat er in brede lagen van 
onze samenl evi ng over energie ge
dacht wordt . Met name de kernener
gie komt heeT slecht ui t de bus. En 
wat gebeurt : de regering stelt dus 

voor nieuwe kerncentral es te bouwen 
i.p.v . de oude te sluiten . 
Er is dus al le aanle iding voor de 
aktievoerders tegen kernenergie 
zichzelf dan maar serieus te nemen 
en de akties te intensiveren en 
vooral ook te verbreden. 
Strohalm heeft een ni euw atoom
stroom aktie-model op tafel gelegd , 
waarin een paar varianten zitten . 
In het kort komt het hierop neer: 
Zoals bij het oude giroblauw-model 
worden machtigingen opgezegd en er 
wordt ook niet met akseptgirokaarten 
betaald . 
Bij de beta l ing van de rekening wordt 
f 1,- i ngehouden . Een gedeeltelijke 
betalingsweigering dus, die voortge
zet wordt totdat men een maning ont
vangt. Op dat moment wordt betaald 
om afsluiting te voorkomen. Op het 
moment dat de Tweede Kamer zou be
sluiten akkoord te gaan met de bouw 
van twee nieuwe kerncentrales wordt 
het symbol ies weigeringsbedrag opge
voerd van f 1, - naar f 6,- . Van die 
zes gulden zij n twee gulden bedoeld 
al s test de bestaande kern-



.. .. 

centrales en vier gul den staan al s 
protestgebaar tegen de nieuwe. 
varianten 

Hierboven 1~erd het gemakkel ijkste mo
del van moeilijk betalen omschreven . 
In principe kan iedereen, die een e
lektriciteitsrekening betaalt, mee 
doen aan zo'n aktie. De mogelijke va 
rianten laten zich bedenken. In de 
eerste plaats kan daarb i j weer ge 
dacht worden aan al le varianten, die 
al aangegeven werden onder het kopje 
'giroblauw- gueri ll a ' . 
Wat ook heel goed voorstelbaar is, is 
dat een aantal mensen door weigert ook 
na de aanmaning van het stroom distri
butiebedrijf. Dat is geen eenvoudige 
zaak. 
De mensen, die daarvoor kiezen , zul len 
met afsluiting bedreigd worden, ook 
al gaat het om kl eine bedragen. 
Het is daarom sterk aan t e bevelen dat 
mensen. die voor dat aktie-model kie 
zen zich eerst verzekerd hebben van 
een goede steungroep . 
Het werken in groepen blij ft trou
~~ens hoe dan ook te verkiezen boven 
de vergetelheid van de individuele 
aktie. Het is een goede manier om 
elkaar te stimul eren en van tijd tot 
tijd dingen te bedenken om naar bui 
ten te treden en op die manier weer 

De afgelopen jaren hebben zich voor 
de AKB gekenmerkt door een verlies 
aan terrein . Enerzijds is er een ge
ringer bereidheid om voor akties de 
straat op te gaan . Anderzijds zien we 
dat het huidige CDA/VVD-kabinet zi ch 
niets aantrekt van het maatschappelijk 
verzet en van de rui~ meerderheid 
onder de Nederlandse bevolking, die 
tegen nieuwe kerncentrales is. Zelfs 
de door henzelf georganiseerde BMD is 
met jhr. de Brau1~ ten grave gedragen. 
De vredesbeweging staat , ~1a t de hou
ding van deze regering betreft voor 
hetzelfde probleem . De massale kern-

I 
nieuwe mensen bij de aktiviteiten te 
betrekken . 
Aktie Strohalm heeft ter ondersteuning 
van de aktiviteiten verspreid over het 
land een aantal werkgroepen in het 
l even geroepen. Die kunnen ook al een 
goede dienst bewijzen voor het uitwis
sel en van informatie en aktie-ervarin
gen. Op die manier hoeft niet el k 
nieuw oroeo.ie z 'n eiqen wiel uit te 
vi nden. Voorlopig zijn er vijf ver
schi l lende werkgroepen: 
- Noodvoorzieningen : die groep helpt 

andere groepen aan informatie over 
noodoplossingen bij afsluiti ng en 
kan ook - in beperkte mate - mensen 
voorzien van een aggregaat. 

- Juridi ese zaken: komt in aktie als 
mensen ten onrechte worden afge
s loten. 

-Publiciteit: deze groep zorgt voor 
het doorgeven van aktie-ideeën; 
kan bijvoorbeeld ook zorgen voor 
teksten voor plaatselijke publici 
teit . 

- Giroblauwtraining: Vooral voor die 
mensen, die geïnteresseerd zijn in 
de vele varianten die mogelijk 
zijn op het gebied van giroblauw 
beta len, zul l en van tijd tot tijd 
trainingen georganiseerd worden. 

- Aktiesekretariaat: zorgt o.a. voor · 
de verspreiding van de nieuwsbrief 
over atoomstroomakties : Stopkon-

daadv1erke 1 ijk vertragen van de bou~1 . 
Je kunt er ook voor kiezen om in een 
dergelijke situatie regering en par
lement juist niet de rug toe te ke
ren, maar ze aan te pakken op een mo 
ment, waarop je ze een nederlaag kunt 
bezorgen, nan~lijk in de verkiezingen. 

Hij kiezen mede voor deze laatste weg. 
Ons voorstel is om een kampagne te 
voeren onder de niets aan du idelijk
heid te wensen overlatende leus 'maak 
van je stembi l jet een wapen tegen 
kernenergie en kernwapens'. ~Ie den
ken daarbij aan een grondig voorbe-

, 
. I 

trakt. 
Het bovenstaande geeft redel ijk in 
zicht in de bedoelingen en een stuk
je geschiedenis van de atoomstroom
akties. Er is een nieuwe duidelijke 
l ijn uitgezet. Velen kunnen daaraan 
mee doen. > . 
Het werken in groepen is van essen- ~ ., 
tieel belang, zo goed als het zoeken .-4 
van de publ iciteit. Want een van de ~· 
grote bezwaren, die er aan deze aktie \ • 
kleven is dat hij zich afspeelt in de 
stilte van de huiskamer van de thuis 
bankier. De elektriciteitsbedrijven 
zullen voora l snog de publiciteit niet 
zoeken om duidelijk te maken hoezeer 
zij door betalers belast \~orden . Die 
thuisbankiers zullen dat zelf moeten 
doen . 
Een ander punt dat ter diskussie staat 
is dit: Moeten ook de distributie-be
drijven die zi ch duidelijk tegen kern
energie hebben uitgesproken met beta
lingsakties bestookt worden? Voor
lopig wordt op die vraag nog geen een
duidig antwoord gegeven . Nee, zeggen 
sommigen . Ja, zeggen anderen: ze kun
nen daar een ondersteuning van hun 
standpunt in zien. Naar buiten toe 
kunnen ze dat gebruiken als een ekstra 
argument om definitief een punt te 
zetten achter de atoomstroom. 

Het stembiljet van de AKB 
wapendemonstraties hebben tot gevolg 
gehad , dat een ruime n~erderheid van 
de bevolking de kruisraketten niet 
wil. De regeri ng beslist ~laarschijn
lijk anders . 

De huidige regering lijkt totaal on
gevoelig te zijn voor maatschappe
lijk verzet. Hieru i t kun je de kon
klusie trekken , dat je je dan maar 
volledig moet afwenden van het par
lement en dat je moet mikken op het 
verzet vanuit gemeenten en provin 
cies, op de alternatieven en tezij
nertijd op harde akt ies gericht op 

reide kampagne, die zo'n zes maanden 
duurt, uiteraard voorafgaand aan de 
verkiezingen . 

Van wezenlijk belang is voor ons, dat 
de vredesbeweging meewerkt aan een 
dergelijke kampagne . Wij zien wat dat 
betreft reële mogelijkheden, zeker 
~~a nneer het vo 1 kspeti ti ennement een 
succes wordt en de regering desondanks 
besluit tot plaatsing. Wi j vinden het 
een fascinerend idee , om de regering 
met de meerderheden tegen ker nenergie 
en kernwapens , de BUD en het voZkspe
titionement in de hand aan te pakken 

op een moment , waarop ze ziah wet 
iets moeten aantrekken van de bevoL
king. 
Behalve de totstandkoming van een an
der kabinet , heeft de kampagne nog 
een tweede bel angrijk politiek doel: 
een aanscherping van de standpunten 
van de verschillende politieke par- , 
tijen. We moeten bijvoorbeeld een 
duidel ijke uitspraak van de PvdA 
zien te krijgen, dat ze in een even
tueel CDA/ PvdA-kab i net de kerncentra 
les niet uitruilen tegen de kern~la
pens of omgekeerd. 
De voorgestelde kampagne roept, nog 



los van de konkrete invulling een 
groot aantal vragen en afwijzende 
reakties op: de kampagne zou in 
strijd zijn met de basisdemokrati
sche principes van de AKB; hij 
zou enkel leiden tot stemmenwinst 
voor de PvdA; de kampagne heeft geen 
kans van s lagen, omdat je in de ver
kiezingstijd ondergesneeuwd raakt on
der het mediageweld van de politieke 
part i jen; de mensen kiezen niet op 
basis van kernenergie en kernwapens; 
je laa t de beïnvloeding van het CDA 
l iggen; en tot slot: het risiko is 
te groot, bij verl ies ben je nog ver
der van hui s. 
Een waslijst van kritiek, zo op het 
eerste gezicht. We lopen de punten 
stuk voor stuk langs. 

Allereerst het bezwaar, dat de kam
pagne in strijd zou zijn met de ba
sisdemokratiese uitgangspunten van 
de AKB. Wij zijn het hier niet mee 
eens. Basisdemokratie staat in onze 
ogen voor het streven naar de ver
groting van de zeggenschap over je 
eigen bestaan, voor demokratisering 
van onderop, voor machtsvorming van 
onderop. 
De Dodewaardblokkade van 1980, het 
startpunt van de Dodel~aard-gaat
dicht beweging i s in onze ogen nog 
al tijd een goed voorbeeld van een 
basisdemokrati sche aktie. De aktie 
had direkte politieke resu ltaten: de 
diskussie verschoof van de nieuwe 
naar de bestaande kerncentrales; de 

PvdA ging om, evenals het FNV en tal
loze andere maatschappelijke organi 
saties. De aktie leidde ook tot een 
versterking van de eigen beweging, 
gaf vertrou1~en in eigen kracht en 
sterkte ons in de mogelijkheden van 
demokratische machtsvorming van on
derop. 
Een kampagne in verkiezingstijd kan 
vergelijkbare resu l taten hebben. Al s 
wij erin slagen dit kabinet naar 
huis te sturen en zo de nieuwe kern
centrales en de kruisraketten tegen 
te houden, is dit i n onze ogen een 
belangrijke overwinning voor de 

machtsvorming van onderop. Het kan 
mensen het vertrouwen doen terugwin
nen in maatschappelijk verzet. 

Wij zijn ons ervan bewust dat er op 
dit moment binnen de radikale bewe
ging zó niet wordt gedacht. Het gros 
van de mensen heeft een aversie te
gen verkiezingen. Meedoen aan verkie 
zingen betekent voor veel mensen het 
uit handen geven van macht en erger, 
meedoen aan de poppenkast , die erom
heen hangt en die van de verkiezing
en een karikatuur van een dernokra 
ties gebeuren maakt. Die poppenkast 
moeten 1~e bestrijden. De parlemen
taire demokratie als zodanig niet. 
Die zien we nog altijd als een ver
worvenheid. Afbreken van dit sisteem, 
zonder dat een duidelijk alternatief 
voorhanden is leidt enkel tot depoli 
tisering. En dat is ons doel niet. 
De verkiezingen bieden de mogelijk 
heid het anti-demokratiese beleid 
van deze regering met sukses te be
strijden. Het wordt t ijd om die mo
gelijkheid met beide handen aan te 
grijpen . 

PvdA 

T1~eede bezwaar tegen de kampagne is, 
dat je enkel zieltjes aan het wi nnen 
bent voor de PvdA. Wij vinden dit 
een onjuiste voorstelling van zaken. 
Het gaat ons met de kampagne om een 
beter funktioneren van de parlemen
taire demokratie, om een ander ener
giebeleid en een ander veiligheids 
beleid. Dat lukt natuurlijk alleen 
maar met de PvdA in de regering. Om 
die pol itieke werkelijkheid kunnen 
~1e niet heen. 
We zijn het ook niet eens met de ge
dachte, dat het lood om oud ij zer is, 
of er een CDA/VVD-kabinet komt of een 
CDA/ ~dA-kabinet. In onze ogen is een 
progressieve beweging als de AKB ge
baat bij een zo links mogelijk kabi 
net. Dat maakt je speelruimte groter. 
Er valt dan meer binnen te ha len. (Al 
zijn we ons ervan bewust, dat ook 
daar duidelijke grenzen aan zij n.). 
Verder willen we, wat de PvdA betreft 
nog wijzen op het tweeledige doel van 
de kampagne: ons streven is niet al 
leen mensen te laten sten~n tegen 
kernenergie en kernwapens, maar ook 
om de standpunten van de verschil l en 
de politieke partijen aan te scherpen 

vakbewegino niet 

Derde bezwaar tegen de door ons voor· 
gestelde kampagne is de verwachting 
dat je in de verk iezingstijd onderge 
sneeuwd raakt in het mediageweld van 
de politieke partijen. Als we al leen 
als AKB de kar zouden moeten trekken, 
zou dit ons inziens een reëel bezwaar 
zijn . Met de vredesbev1eging samen 
zijn we hier niet zo bang voor. 
Wij zijn echter geen voorstander van 
een nog bredere opzet. Wij zijn er
tegen om ook de sociaaleconomische 
strijd , oftewel de vakbeweging bij 

de kampagne te betrekken . Hiervoor 
hebben we verschillende redenen : Ten 
eerste is het verband tussen ener
zijds kernenrgie en kernwapens en an
derzijds de werkloosheid en de daling 
van de koopkracht niet zo eenvoudig 
uit te leggen. Als je dat doet heb 
je al bijna een partijprogramma en 
dat is ook niet de bedoeling. 
Reden nunvner twee is, dat er wél 
sprake i s van een grote overlap in 
mensen tussen de AKB en de vredesbe
~~eg i ng en niet, of veel minder tusen 
deze bewegingen en de vakbonden enz. 
Dit hangt natuurlijk samen met het 
onder punt één gekonstateerde ver
band. 
Derde argument is dat de sociaal -eko 
nomische problematiek sowieso al cen 
traal staat in de verkiezingen. Het 
gaat er juist om kernernenergie en 
kernwapens tot inziet van de verkie
zingen te maken. 
Punt vier tot slot is, dat de meer
derheden tegen kernenergie en kern
wapens, die hun uitdrukk ing vinden in 
de BMD en hopelijk het volkspetitie 
nement je het argument in handen ge
ven om het anti-demokratiese karakter 
van deze regering te tonen . 

Het bezwaar, dat mensen niet kiezen 
op basis van kernenergie en kernwa
pens zien wij niet als een argument 
tegen de door ons voorgestelde kam
pagne, maar juist als een argument 
pró! Het betekent namelijk, dat er 
nog veel te winnen valt . 

Dan het argument, da t je je met een 
dergelijke kamgpagne enkel afzet te 
gen het CDA en de beïnvloeding ervan 
laat liggen. In de AKB speelt dit ar
gument niet, in de vredesbeweging wel 
degelijk. Misschien is het daar wel 
het belangrijkste bezwaar tegen een 
dergelijke kampagne. 
Wij denken, dat aan dit bezwaar 
een overdreven angst ten grondslag 
ligt. Volgens ons is het heel goed 
mogelijk de aktie zodanig op te bou
~len, dat je in het eerste stad i urn van 
de aktie de tijd neemt het CDA te be-
11erken . Als ze echter blijven kiezen 
vóór kernenergie en kernwapens, dan 
hebben wij er geen enkele behoefte 
aan die politieke duidelijkheid te 
ontkennen. 
Zesde en laatste bezwaar tegen de 
voorgestelde kampagne is, dat het ri
siko te groot is. Wij zijn het ermee 
eens, dat dit een reëel bezwaar is. 
Aan de andere kant kun je je afvragen 
wie nu eigenlijk van de verkiezingen 
een centraal beslismoment maakt over 
kernenergie en kernwapens, wij of de 
regering. Ook de regering ziet de ver
kiezingen als het laatste mogelijke 
breekpunt in hun plannen. Als ze daar 
groen licht krijgen, moet er een hoop 
gebeuren, wil len we de kerncentrales 
en de kruisraketten nog tegenhouden. 

Wij wi ll en er frontaal tegenaan met 
de verkiezingen. Wij denken, dat het 
mogelijk is, dat er rond de verkie-



zingen een élan ontstaat, net al s 
met de eerste Dodewaardak tie, toen 

ral in het land bas isgroepen als 
destoel en uit de grond schoten, 
at mensen het vertrouwen hadden, 
er iets te winnen viel. Dat kan 

weer, dankzij de meerderheden 
gen kernenergie en kernwapens , de 

en het volkspetitionnement. Wi e 
et waagt, die niet wint. • 

\ 

Precies vi j f jaar geleden, tijdens Pinksteren 1980, vond 
bij Dodewaard een tentenkamp pl aats, georganiseerd door 
de Gelderse Stroomgroepen. Daaruit ontstond de Dodewaard 
Gaat Dicht beweging. Nu, tijdens het Pinksterkamp van het ·[ 
Landelijk Platform in •sGravendeel, lij l<t daarmee def i ni- ~ 

.:.< tief afgerekend te worden. Reden voor een korte terugb l ik. ~ 
'Daarbij is gebru ik gemaakt van de brochure •sasisdemokra-. 
t ie, een overlijdensbericht• dat verscheen in mei 1982 . 

/ 
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Na de basisdemokrati-e de kater 
Tot aan 1980 manifesteerde de strijd 
tegen kernenergie zich voora l in de 
vorm van grootscha lige akties, waarbij 
het erom ging door de macht van het 
geta l te laten zien dat de strijd te
gen kernenergieserieus genomen moet 
~~orden door de overheid en de atoomin 
dustrie . Centraa l daarin stond het re
aliseren van een koalitiepolitiek met 
allerlei politieke partijen en organi 
saties die zich in meerdere of mindere 
mate tegen kernenergie verzetten. Door 
zo 'n koalitiepolitiek moet er l i nks 
of rechts water in de wijn gedaa n ~lor
den. Zo luidde de leus voor de grote 
Almelodemonstratie in 1978: ' Stop uit
breiding van de UC ' , terwijl de 'ech
te' tegenstander/ster van kernenergie 
niet all een geen uitbreiding wilde, 
maar ook wilde dat de UC-fabriek geslo 
ten werd en het hele atoomprogramma 
werd stilgelegd . Met die leus wilde 
men een zo breed mogelijk front kre-

tegen de UCfabriek . Daarover is 
tertijd heftig gediskussieerd met 

als gevolg dat delen van de antikern
energie die strategie (het streven 
naar een kamerbrede koa l itiepolitiek) 
loslieten ten gunste van een 'eigen', 
vantraditi onele politieke krachtsver
houdingen onafhankelijke beweging. 
Dat leidde tot de Ka l kardemonstratie 
van 1979, waar door de onafhankel ijke 
AKB leuzen vastgesteld werden, en ver
volgens tegen politieke organisati es 
gezegd werd : je doet mee onder du ide
l i j ke kompromis loze leuzen tegen kern
energie, of je doet niet mee. Het re
sul taat was dat er in Kalkar een de
monstratie plaatsvond, ondersteund 
door vele politieke organisaties . Er 
deden zo'n twintig tot dertig duizend 
mensen mee . Maar de grootste frustra
tie van die aktie was dat vantevoren 

duidelijke afspraken gemaakt waren o
ver de aktievormen, waardoor die enor
me mensenmassa nogal machteloos zijn 
protest uitte tegenover een KaJkarcen 
tral e waar geen politie te bekennen 
was . Een wellicht kortstondige (want 
de politie was er natuurlijk wel) be
zetting van het bouwterrein behoorde 
toen tot de mogelijkheden. Door de 
strakke afspraken vanuit de voorberei
dingsvergadering en de demonstratie
leiding, kon die mogelijkheid echter 
niet benut worden . 
Voor veel mensen vormde dat aanleiding 
om eens flink te gaan nadenken over 
nieuwe aktievormen, waarbij dat soort 
frustrerende ervaringen uitgesl oten 
zouden zijn. Het resultaat van dat 
nadenken was dat de Gel derse Stroom
groepen, daartoe aangezet door de 
Stroomgroep Nijmegen, het voorstel 
lanceerde om tijdens een pi nksterkamp 
in 1980 met zoveel mogelijk mensen te 
gaan diskussiëren over een mogelijke 
blokkade of terreinbezetting van de 
Dodewaardcentrale. Het idee achter het 
tentenkamp was om zoveel mogelijk men
sen te betrekken bij de di skuss ie over 
het voorste l en er zodoende voor te 
zorgen dat het voorstel een zo groot 
mogelijke daadwerkeli j ke ondersteuning 
zou krijgen . Dat was nogal belangrijk 
gezien het radikale karakter van het 
aktievoorstel. Vanwege het voor Neder
landse begrippen unieke karakter van 
de aktievorm moest er goed nagedacht 
worden over de manier waa rop de aktie 
georgani seerd zou moeten worden. Van
uit Nijmegen kwam toen het overigens 
niet helemaal ni euwe, uit Amerika over
gewaaide, idee om te gaan werken in 
kleine zelfstandi ge groepen, zogenaam
de affi ni tygroups, bij ons basisgroe
pen. Aan dat organisatories gegeven 

we rd vervolgens geprobeerd een poli 
tieke inhoud te geven, en daarmee viel 
het begrip baslsdemokratie . Naast be
sluitvormings- en organisatiemodel, 
werd dat door delen van de DgD-be·lle
gi ng ook gezien als een alternatief 
voor het parlementair demokratiese 
sisteem. Daaruit werd de konklusie ge
trokken dat de beweging zich met name 
niet op het parlement dient te richten , 
maar op basis van ervaringen met het 
parlementair demokratiese sisteem, 
zegt: de strijd voor verandering richt 
je niet op het parlement, de po litieke 
partijen, maar die voer je zelf, in je 
eigen dire kte omgeving , en je probeert 
dáár veranderingen tot stand te bren
gen . 
Het is dan op z'n minst curieus dat 
een voorstel gelanceerd wordt door een 
Nijmeegse(!) basisgroep, om een kam
pagne te voeren rond de verkiezingen. 
Ge probeerd wordt dat voorstel te ver
dedigen vanuit basisdemokratiese pri n
cipes: door de Dodewaard aktie van '80 
ging de PvdA om , evenals het FNV . Wat 
vergeten wordt in de analise is dat 
onze aktievorm van toen ertoe bijgedra
gen heeft dat het verzet massale vormen 
aannam, waardoor oa de PvdA omging . On
ze aktievorm was niet rechtstreeks op 
de PvdA gericht . Met zo'n argument 
valt niet te verdedigen dat het je 
richten op de verkiezi ngen een belang
rijk perspektief is voor de AKB . Naar 
mijn smaak valt het met geen enkel ar
gument te verdedigen. Wat is er met 
Sible en Volkert aan de hand? Hebben 
ze een stuk verleden verdrongen, ver
geten? Of is het denken veranderd 
over strategie? Ik daag ze uit daar in 
een volgend nummer op in te gaan. 
Nu wordt de enorme koerswending te ge-
makke 1 ijk gemaakt. • 



Akties in Almelo Joop Boer 

De afloop en het waarom 

foto: Tjabring van fgten 

Begin maart 1985 wisten cirka zeventig actievoerders 
-zolang URENCO bestaat voor het eerst- zonder veel moeite 
~P het terrein van de UCN in Almelo door te dringen. De 
kontinue bewaking, de dubbele hekken, de kamera's en het 
alarmsysteem wisten dat niet te voorkomen. Dat belooft 
weinig goeds in het geval van een aanval door professione
le terroristen en toont duidelijk de grote kwetsbaarheid 
van altans dit nukleaire kompleks. 

De politie liet de aktievoerders on
gemoeid vertrekken. Ondertussen ech
ter bekeken enkele politiemensen de 
opnamen. die door de UCN-kamera's ge
maakt waren . om te zien of ze. daarop 
aktievoerders konden herkennen . Ver
volgens werden alsnog 24 aktievoer
ders opgepakt . toen ze een nabijgele
gen kafee verlieten. Zeventien van 
hen werden na enkele uren vrijgela
ten. Ze waren blijkbaar onvoldoende 
te herkennen van de kamera-opnamen. 
De· overige zeven werden beschuldigd 
van openlijke geweldpleging en erf
vredebreuk. Op grond daarvan werden 
zes van hen vier dagen lang in hech
tenis gehouden en eentje moest zelfs 
acht dagen zitten. Natuurlijk sprak 
de rechter alle aktievoerders vrij 
van openlijke geweldpleging, maar ze 
kregen wel allemaal negen dagen gevan
genis op grond van erfvredebreuk. 
Daarvan zijn vijf dagen voorwaarde
lijk met een proeftijd van twee jaar. 
6en belachelijk zwaar vonnis voor 
erfvredebreuk. De aktievoerders zijn 

in beroep gegaan tegen deze uitspraak, 
voornamelijk vanwege de lange proef
tijd . 

Belangrijker dan dit alles is natuur
lijk het waarom van de aktie . 
Voor alle AKB-ers is het feit dat 
uraniumverrijking een onderdeel is 
van de kernenergieketen. voldoende 
reden om tegen de UCN te zijn. Maar 
er speelt nog veel meer, met name 
wat betreft het verband tussen uranium 
verrijking en de verdere verspreiding 
van kernwapens. Ik noem zeven punten: 

!.Leveranties aan Braziliä; 
2.Verrijking van uranium uit Namibië; 
3.Militaire toepassing van Urenco-

technologie in &\geland; 
4.De verrijking in Almelo van opge

werkt uranium uit de engelse miZi
taire opwerkingsfabriek in Wjnd
scale/Sellafield; 

5.Versoepeling van leveringsvoorwaar
de.n. vanwege de zeer scherpe kon
kurrentie; 

6.Uit uranium dat in Almelo is ver
llnnd, wordt straks in Kalkar plu
tonium gekweekt. 

7.De ongevalsrisiko's bij de trans
porten met uraniumhexafluoride 
(UF6)-transporten die vaak dwars 
door steden en dorpen gaan. 

Hier is teweinigplaats om alle genoem· 
de punten nader toe te lichten , daar
om nu alleen wat meer over de punten 
1 en 2: 

Brazllli 

Urenco levert tot 1995 duizend ton 
verrijkt uranium aan Braziliä. Dit 
land heeft het Non Jroliferatie Ver
drag niet ondertekend. Voor de Vere
nigde Staten was dit zelfs reden om 
geen verrijkt uranium aan Brazilië 
te leveren. Bovendien zijn de leve
ringen volkomen overbodig omdat Bra
zilië i~iddels zelf twee uranium
verrijkingsfabrieken in bedrijf heeft 
en omdat de kerncentrales waarvoor 
het bestemd is nog gebouwd moeten 
worden . De centrales zullen op zijn 
vroegst na 1990 in bedrijf komen. 
Brazilië slaat het spul dus zolang 
maar op. 
Met de tweede braziliaanse verrij
kingsfabriek is trouwens iets heel 
~rkwaardigs aan de hand, Die maakt 
namelijk ook gebruik van ultra-cen-
trifuges, net als Urenco. Het is nog 
onbekend waar Brazilië deze technolo
gie vandaan heeft gehaald, maar veel 
mogelijkheden zijn er niet. Tot nu 
toe hebben alleen &!geland, Duitsland 
Nederland, Japan, de VS en Rlkistan 
ultra-centrifuges geproduceerd. 

Narrilbles uranium 

Aktueler dan ooit is een verbod, een 
boykot op de verrijking van namibies 
en Zuidafrikaans uranium. Nederland 
heeft pinnen Urenco een vetorecht, 
dus dit moet zondermeer mogelijk zijn 
Al in 1974 verbood de VN per Dekreet 
eksploitatie van namibiese grond
stoffen, zolang Namibië nog is bezet 
door Zuid-Afrika. Nederland heeft dit 
Dekreet ondertekend. In 1980 beloofde 
de nederlandse regering stappen te 
nemen om dit Dekreet uit te voeren. 
In 1983 r iep de Algemen.e Vergad~ring 
van de VN de Urenco-landen op om de 
verwerking en het gebruik van nami
bies uranium "uitdntk.1<8U.jk te ver
bieden". Nederland onthield zich van 
stemming. Nog steeds is er niets ge
beurd , hoewel juridisch gezien het 
VN-Dekreet voor Nederland iwaarder 
zou moeten wegen dan het Urenco-ver
drag. 

De tijd is rijp om nu aktie te voeren 
op bovengenoemde punten. Dat geldt 
voor zowel de anti-apartheidsbeweging 
de vredesbeweging als onze eigen AKB. 
HogeliJkheden genoeg, binnen ên bui
ten het parlement. • 
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De plannen van de regering voor nieuwe kerncentrales en 
opslag van radio aktief afval laten ook de mensen in Oren
te niet onberoerd. Oe Rolder Overleggroep Atoomenergie 
doet het verslag van de aktiviteiten tegen kernenergie in 
Drente. 
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Indertijd, vóór de BMD, toen er de 
aktuele dreiging was van zoutkoepel
onderzoek in de Drentse bodem, scho
ten de zogenaamde AAP groepen (=An
ti Atoom Plannen) als paddestoelen 
uit de grond. Dankszij onder andere 
dit Drentse verzet, (2 juni 1979 in 
Gasselte met ± 25.000 mensen) ge
steund door vele landgenoten, zijn 
de plannen voor zoutkoepelonderzoek 
uitgesteld tot na de BMD. Daarna is 
het stil geworden op de Drentse hei. 
Nu ethter de regering, ongeacht de 
uitslag van de maatschappelijke dis
kussie, onverstoorbaar doorgaat met 
de toepassing en zelfs uitbreiding 
van .kernenergie en opslag van kern
afval boven of onder de grond op
nieuw aan de orde is ontstaat er 
weer enige deining in Drente. 
Sinds december van het vorige jaar 
komen gemiddeld vijf van de negen 
AAP groepen weer regelmatig bij el
kaar. Eén afgevaardigde bezoekt in 
principe de landelijke platform bij
eenkomsten in Utrecht en verzorgt 
zodoende de landelijke kontakten. Op 
de maandelijkse AAP vergaderingen 
wordt informatie uitgewisseld, tips 
en ideeën doorgegeven - we houden 

elkaar op de hoogte van de jongste 
politieke ontwikkelingen en landelij 
ke aktiviteiten. 
In Drente zijn de volgende groepen 
aktief: 
AAP Borger (i.s.m. Vrouwen voor Vre
de) tel: 05998-5072; 
AAP Schoonoord tel: 05918-1345; 
BASTA Assen (basisgroep tegen atoom
geweld en militarisme) tel: 05920-
15735; 
AAP Anloo tel : 05922-2158; 
RDA (Rolder Overleggroep Atoomener
gie) tel: 05925-265; 
Norger enrgie Komitee tel: 05928-
13533; 
AAP Zuidwolde-Hoogeveen 
tel: as287-1918; 
AAP Veendam 
AAP O.Groningen. 

aktiviteiten 

Deze groepen zijn met het volgende 
bezig: 
In Drente worden ruim 5500 energie
kranten verspreid - sommige groepen 
doen dat huis aan huis, anderen meer 
gericht. 
Wij nemen deel aan de brievenkampagne 

Atoomenergie, nee bedankt? 
Dat kernenergie afg~wezen moet worden is geen nieuwtje. 
Afgezien van enkele achtergebleven groepen bestaat daar
over onder het nederlandse publiek een opmerkelijke een
stemmigheid. Zo leek het althans, want nu blijkt dat ook 
het Centrum voor energiebesparing, op het eerste gezicht 
een verzameling alleszinds redelijke mensen, niet tot een 
afwijzing van kernenergie komt. 

In haar reaktie op het regeringsstand
punt over kernenergie houdt het Cen
trum voor Energiebesparing (CE) op 
verrassende wijze de deur open voor 
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kernenergie. 
Niet dat in dat stuk ('Pleidooi voor 
een aantrekkelijke, veilige en be
taalbare elektriciteitsvoorziening') 

Ruud de Koter. 

gepleit wordt voor de bouw van meer 
kerncentrales, maar absoluut afwij
zen is er ook niet bij. 

rationeel 

De reaktie van CE is vooral een over
tuigende aanval op de argumenten 
waarmee de regering de noodzaak van 
meer kerncentrales 'aantoont'. Zó 
overtuigend dat aan het eind duide-
l ijk is dat de opmerkingen van de re
gering de naam argumentatie niet ver
dienen. Wanneer er met argumenten ge
werkt wordt staat de regering in Van 
Aardeone's hemd. Wat CE er positief 



tegen kerncentrales (aan de hand van 
de (prima!) aktiehandleiding van Mi
lieu Defensie). 
Door verschillende groepen wordt in
spraak geleverd in de milieueffekt
rapportage, die wordt opgesteld door 
de COVRA {Centrale Organisatie voor 
Radio Aktief Afval) inzake de bouw 
van een opslag en verwerkingsbedrijf 
voor radio-aktief afval. 
Er wordt ingehaakt op de landelijk te 
voeren advertentie kampagne, gericht 
op het CDA. 
Basisgroep BASTA (Assen) is ze~r ak
tiegericht bezig: recent akties bij 
Urenco, Almelo, Dodewaard, Woens
drecht, munitietreinen en de UF 6 in 
Rotterdam werden door hen ondersteund 
Zij voeren kampagne voor het atoom
stroom weigeren (weigeren zelf ook) 
en organiseren onder andere hierover 
informatieavonden. Staan regelmatig 
met een informatiekraam op de markt. 
De ROA (Rolde) probeert op provinci
aal nivo (via de milieuraad) een po
litiek forum te organiseren, waarin 
alle energiedeskundigen van de ver
schillendP politiekè partijen zit
ting hebben. Tema: kernenergie. Tijd: 
vlak voor de nieuwe verkiezingen, 
volgend voorjaar. Verder houdt de ROA 
zich bezig met informatie naar het 
dorp toe - 14 mei a.s. komt Herman 
Damveld spreken over het verband tus
sen kernenergie en kernwapens. 
De ROA voert aktie om simpatisanten te 

tegenover stelt is echter wel erg ma
ger. 
Wat is het geval? 
Het 'Pleidooi' is geschreven als een 
bijdrage aan een techniese diskussie: 
cijfers worden er met tegencijfers 
bestreden en zo komt de staf van CE 
niet verder dan het oordeel 'niet be
wezen'. 
Lees de zinnen die in het afsluiten
de hoofdstuk aan kernenergie worden 
gewijd: 'Tot 1995 krijgt kernenergie 
(wederom) de kans om zich via de bui
tenlandse bouwprogramma's te bewij
zen. ( •••• ) Gesteld dat het kabinet 
gelijk heeft en de hoge veiligheid 
en de zeer lage prijzen( •••• ) in
derdaad in de praktijk wordt(!) 
waargemaakt, dan zal de bouw van de 
inmiddels verder verbeterde centrales 
in zeer korte tijd rond 2002 kunnen 
zijn gerealiseerd.' 
Deze technokratiese instelling leidt 
tot blunders wanneer de atoomlobby 

winnen binnen het dorp - hiervoor 
worden oproepen geplaatst in de 
plaatselijke partijbladen, om de 
groep aktief en financie~l te steunen 
Via de PvdA wordt getracht een verga
dering te beleggen met de kommissaris 
van de koningin, dhr. Dele (PvdA) om 
over kernenergie te praten. Dhr. Oele 
is namelijk niet uitgesproken tegen
stander van kernenergie. 
Via de milieuraad wordt de provincia
le waterleiding maatschappij gevraagd 
zich uit te spreken over de opslag 
van radio-aktief afval in de Drentse 
bodem. 
Het eens afwijzend ingenomen stand
punt ten aanzien van ondergrondse op
slag door de Rolder gemeenteraad 
wordt opnieuw getoetst. 
AAP Anloo schrijft brieven aan leden 
van de Tweede Kamer om uiting te ge
ven van het maatschappelijk verzet. 
Via een grote advertentie in de plaat 
selijke pers informeert men de plaat
selijke bevolking: wat zijn de argu
menten tegen dumping in de Drentse 
zoutkoepels. 

(toch) serieus wordt genomen. Zo 
neemt CE berichten van amerikaanse 
'deskundigen' over, waaruit zou blij
ken dat kerncentrales wèl veilig 
zijn. De offici~le kringen in de VS 
trappen daar niet meer in, maar in 
Nederland wordt er met kennelijk suk
ses mee gezwaaid. Of moeten we uit 
de zinsnede 'Aanvankelijk bleken de 
reaktaren zelf onvoldoende veilig' 
iets anders begrijpen dan dat ze nu 
wél veilig zijn? 
Verbijsterend voor een instelling die 
zo duidelijk laat zien dat juist de 
'deskundigen' de zaak keer op keer 
beflessen. 

grenzen 

In het 'Pleidooi' zelf komen de gren
zen van de benadering van CE ook 
duidelijk aan het licht. Zelfs in de 
verbeterde versie konkludeert CE enk
el 'dat op basis van de tans bekende 
gegevens geen harde kernenergie-voor
delen aantoonbaar zijn'. Jawel, het 
staat er echt! Zouden ze bij CE dan 
nóóit van de ·nadelen gehoord hebben? 
Waarom wordt er wel gewezen op het 
gebrek aan bewijs voor het pro-kern
energie-standpunt, maar niet op de 
principi~le onmogelijkheid een 100% 
veilige kerncentrale (of afvalopslag
plaats, of •••• ) te ontwikkelen? 
Dat is de grens waarvoor CE stil 
houdt. Daardoor blijft het een tech-

Zij gaan aktievoeren (i.s.m. andere 
groepen, zoals Vrouwen voor Vrede en 
Stop de Neutronenbom) naar de gemeen
te toe, om het verbod op zoutkoepel 
boringen opgenomen te krijgen in het 
bestemmingsplan buitengebied, dat op 
het ogenblik in de maak is. 

Tot slot wordt er in Drente door 
verschillende groepen (ook buiten de 
AAP om) geprobeerd om tot de oprich
ting van Vereniging Collectief Beheer 
van een Windmolen te komen (zogenaam
de VCBW). 

Wij hopen dat de deining in Drente 
zal uitgroeien tot een hoge golfslag 
van maatschappelijk verzet, waarin de 
boze regeringsplannen voor altijd 
schipbreuk zullen lijden! • 

nokraties onderonsje. De regering 
wordt op bekend terrein met technie
se feitelijkheden aangevallen, QJaar 
nergens wordt gewezen op de beper
kingen van de techniese benadering. 
Over het veiligheidsvraagstuk valt 
bijvoorbeeld wel wat meer te zeggen 
dan dat veiligheidsvoorzieningen de 
prijs van atoomstroom verhogen. Het 
zou niet de eerste keer zijn dat de 
vraag wordt opgeworpen of de veilig
heid van een nukleaire installatie 
wel met de traditionele kriteria (ri
siko is gevolg maal kans) te boorde
len is. Wanneer we stellen dat de 
gevolgen van een reaktorongeval on
aanvaardbaar (kunnen) zijn, hebben 
we niets meer met die formule van 
doen. Kerncentrales zijn dan gewoon 
onaanvaardbaar! 

grondslagen 

CE houdt zich bezig met een techniese 
diskussie binnen de traditionele ka
ders. In zo'n diskussie moet de moge
gelijkheid van kernenergie wel 
gehouden worden, zolang iemand nog 
voor kernenergie voordelige cijfers 
weet te vinden. En dat lukt altijd 
wel. 
De energiebeweging is echter opgeko
men omdat de bouw van een kerncentra
le een stap voorbij de mogelijkheden 
van het technies denken is. Waar ze
kerheid en beheersbaarheid uitgangs
punten van elke techniese diskussie 
zijn, ontbreken die voorwaarden in 
het geval van kernenergie. 
Onzekerheid en onbeheersbaarheid zijn 
juist de kern van het probleem. Daar
om ook móet kernenergie, ongeacht de 
stand van de techniese diskussie, 
worden afgewezen. • 
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Een grote ramp met een kerncentra 1 e behoort we 1 dege 1 ijk 
tot de mogelijkheden. Dit in tegenstelling met een aantal 
rapporten uit binnen- en buitenland, waarin staat dat het 
allemaal wel meevalt. 
In dit artikel komen derisiko's van kernsmelting en haar 
gevolgen aan de orde. Uitde bespreking van de vele rap
porten blijkt dat er geen reden is om aan te nemen, zoals 
de Gezondheidsraad wel ~et, dat de gevolgen van een kern
ramp minder ernstig ziJ· 

de American 
ln 1983 heeft de HRC aa\et Ameri
lbYS i ca 1 socike~i g{ ll:!l~otschap' de op 
kaans natuur un onderzoek te 
dracht gegeven om ee:n van een kern
doen naar de g~lg de A. IS een studie 
raii\P· Daarod p ~~rz~tterschap van p~
groep. on er .1 van de ~~arva.-.. 
fessor Richard 

0
W1 so~d;egroep heeft 

Universiteit •. ~~~5s een rapport uit
op 12 februar1 dit rapport kunnen 
gebracht. Volgenbs alde gevallen min
de gevolgen in epa i 1975 veronder 
der ernstig ~jn ~~~~~g~ijke konklusie 
steld werd· ; zoek niet als •vol
is dat het onllrerven kan worden. Met 
doende' omsc 



Temadagen WED I ODE 

Op zaterdag 11 mei organiseren qe 
Werkgroep Energiediskussie (WED), de 
Organisatie voor Duurzame Energie 
(ODE), de Vereniging Milieu Defensie 
en de Stichting Natuur en·Milieu een 
informatie- en diskussiedag over 
brandstofbesparing in bestaande wo
ningen. 
Deze temadag is bedoeld voor plaatse
lijke energiegroepen, opbouwwerk en 
huurdersgroepen die op dit terrein 
aktief zijn of willen worden. 
oe dag heeft een sterk praktijkge
richt karakter. Niet zozeer de tech
niese mogelijkheden zullen bekeken 
worden, maar meer de beleidsmatige 
mogelijkheden en beperkingen. Er zal 
worden gekeken naar konkrete projek
ten om te bezien hoe daar in andere 
plaatsen gebruik van kan worden ge
maakt. 
De gevolgen van brandstofbesparing 
voor de huurprijs is eveneens een 
belangrijk onderwerp van deze tema
dag. 
De deelna.me is gratis. Vooraf krijg 
je een voorbereidingsmap toegestuurd. 
Aanvang 10.00 uur, Kargadoor te 
Utrecht. 
Meer i.nformatie bij: 
WED 020-270328 

Op zaterdag 8 juni organiseren de
zelfde groepen een temadag over het 
kollektief beheer van windturbines. 
Dergelijke windmolenkoöperaties ma
ken het in verenigingsverband ook 
voor partikulieren mogelijk om te 
investeren in de aanschaf en het be
heer van een windmolen. 
In een vijftiental plaatsen in Neder• 
land wordt er al gewerkt aan de op
richting van een dergelijke vereni
ging. Er is ook een landelijk Steun
punt Windmolen Koöperaties (SWK) op
gericht. 
De studiedag is bedoeld voor plaatse
lijke energiegroepen en andere ge1n
teresseerden die een windmolenkollek
tief willen oprichten. Er zal prak
tiese kennis worden verschafd om 
daadwerkelijk met de oprichting van 
zo'n verèniging aan de slag te kun
nen gaan. 
Ook deze dag is de deelname gratis 
en is er informatie vooraf verkrijg
baar. 
Aanvang 10.30, Kargadoor te Utrecht. 
Meer informatie bij: 
WED 020-270328 
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Nat. Zon- en Windspelen 

Energie Anders organiseert van 18 juli 
tot 5 augustus 1985 de nationale Zon
en Windspelen. Rondom een grote expo
sitie,worden vele aktiviteiten geor
ganiseerd. Voor iedereen bieden de 
Nationale Zon- en Windspelen de moge
lijkheid voor een ontspannend en zin
vol dagje uit. De toegang is gratis en 
het evenement vindt zowel bij goed als 
bij slecht weer plaats. 
De grote expositie laat grote en klei
ne windmolens zien, zonneboilers, 
fonteinen en nog veel meer. Alles wer
kend, schoon en gratis op de zon of 
wind. 
Er is ook een aantal wedstrijden. 
Daar .kunt je naar kijken. maar natuur
lijk ook aan meedoen: 

Tentoonstelling 
Voor plaatselijke energie- en milieu
groepen heeft Vereniging Milieu De
fensie een nieuwe tentoonstelling te 
leen over kernenergie. 
De 21 panelen (formaat 50x70 cm) be
handelen de risiko's van kernenergie, 
het alternatief voor kerncentrales, 
en.gaan in op populaire argumenten 
van voorstanders, zoals 'kernenergie 
is goed tegen zure regen'. 
De tentoonstelling kan van pas ko
men bij plaatselijke voorlichtings
avonden en akties. Een bijkomend 
voordeel is dat het geheel in de 
trein te vervoeren is omdat ze van 
zeer lichte materialen gebruik heb
ben gemaakt. 
Een huurprijs van 15 gulden mag 
niet onoverkomelijk zijn. Belang
stellende groepen kunnen kontakt 
opnemen met Johan Bakker (020-
221356). 

Demonstratie Gronau 
Zaterdag 8 juni is er een demonstratie 
in Gronau (Duitsland) tegen de in be
drijfname van de uranium verrijkings
fabriek aldaar. 
Op deze manier probeert men te verhin
deren dat de verrijkingsfabriek in be 
drijf genomen wordt, zodat de toele
vering van brandstof voor kernenergie 
gestagneerd wordt. Ondanks het feit 
dat de inbedrijfname van de verrijk
ingsfabriek voor de deur staat, vin
den de organisatoren het toch belan
grijk om de straat op te gaan. Een 
demonstratie zal het stilzwijgen 
doorbreken. Zelfs de mensen uit de 
omgeving hadden/hebben niet in de ga
te wat er precies gebeurt. In Gronau 

-windmolen ontwerp wedstrijd 
-zonne- en windkarrace 
-energie video- en foto wedstrijd. 
Inzendingen voor deze wedstrijden, 
worden tijdens de gehele periode van 
de spelen tentoongesteld. 
Buiten dit alles zijn er allerlei 
grote en kleine aktiviteiten, vari
erend van muziek en theater tot 
speciale kinder evenementen. 
Kortom: het meèst spektakulaire 
energie evenement staat deze zomer 
in Hoek van Holland. je kunt er gratis 
terecht van 18 juli tot 5 augustus. 
laat dit niet aan je voorbijgaan. 

Energie Anders 
Stationsweg 91 
3150AB Hoek van Holland 
tel. 01747-5241 

mededelingen++++++++ 
++++++++++brochures+ 
akties+++ ++++~~+++ 
+++++++++ e+ 
mededeli + 
++++++++++mededel~ng 

aankondi in en++++++ 

zal uraniumhexafluoride (UF6) ver
werkt worden, wat radioaktief en 
zeer giftig is. Zonder ekstra bescher
ming zal er in de openlucht tonnen 
verrijkte uraniumhexafluoride opgesla
gen worden. Zelfs bij normaal funktio
neren van de fabriek zal er radioakti
viteit vrijkomen. Al deze gevaren wor
den door de atoomlobby opzij geschoven 
Niet door de aktivisten; zij eisen: 
Geen in bedrijfname van de verrijkin
gasfabriek en weg met het hele atoom
programma. Voor meer informatie: 
AKU Gronau BI Mettingen 
Siedlerweg 7 Reuterstr. 18 
4432 Gronau 4530 lbbenbüren 
02562-2781 05451-12620 



Einde kernenergietijdperk Denemarken 
Op 21 maart dit jaar besloot een 
meerderheid van het deense parlement 
kerhenergie "definitief" uit de plan
nen te schrappen. Deze beslissing kon 
niet langer uitblijven, nadat posi
tieve rapporten over radioaktief af
val en de veiligheid van reaktoren 
tot de grond toe afgebroken waren 
door deskundigen van de anti-kern-~ 
energiebeweging. 
Een beslissende rol in het parlement 
speelde de sociaal-demokratiese par
tij. sinds deze niet meer in de rege
ring zit, is ze radikale geworden. 
Bovendien is ze effektief onder druk 
gezet, met name vanuit de 15 regio's 
die als potentiële vestigingsplaat
sen waren aangewezen. 
De OOA (organisatie van de deense 
anti-kernenergiebeweging) is er tame
lijk zeker van, dat dit besluit niet 

meer teruggedraaid zal worden. Vooral 
omdat het parlement al eerder heeft 
besloten dat het afvalprobleem in De
nemarken zelf opgelost zou moeten wor
den. De wetenschappelijke diskussie 
daarover heeft de AKB glansrijk ge
wonnen. Bovendien heeft het parlement 
enkele jaren geleden besloten dat er 
in ieder geval een referendum moet 
komen voordat er kerncentrales ge
bouwd kunnen worden. En zoals het er 
nu naar uitziet zou dat referendum 
een glansrijke overwinning voor de 
AKB worden. 
In het volgende nummer van SPLIJT
STOP zullen we uitgebreid aandacht 
besteden aan de energiestrijd in De
nemarken. 

John Hontelez 

De elektrisiteitsvoorziening in de jaren 90 
Dit is de mooie titel van het rege
ringsstuk dat als belangrijkste mede
deling bevat: "Tegen deze achtergrond 
is het kabinet van mening dat voors
hands dient te worden uitgegaan van 
vestiging van tenminste twee nieuwe 
kerncentrales (per centrale liggend 
in de vermogensmarge tussen goo en 
1300 MWe); een verhoging van dit aan
tal wordt -mede afhankelijk van de 
initiatieven van de elektriciteits
producenten- echter geenszins uitge
sloten." 
Als iemand die al jaren bezig is zich 
te verzetten tegen nieuwe en bestaan
de kerncentrales en die ideeën heeft 
over een demokraties energiebeleid, 
ben je benieuwd naar de argumenten 
voor zo'n regeringsstandpunt. 
Als je die tot je door laat dringen 
schrik je er vreselijk van. Er wordt 
nauwelijks een poging gedaan in dis
kussie te gaan met voorstanders van 
een ander energiebeleid. 
Illustratief wat dat betreft is de 
manier waarop wordt omgegaan met de 
resultaten van de Maatschappelijke 
Diskussie Energiebeleid. Eerst wordt 
geschreven dat het geen referendum 
is geweest. Dan wordt gesteld dat de 
bevolking aan de hand van de gegevens 
uit de informatiefase van gedachten 
heeft gewisseld. De stuurgroep heeft 
op basis hiervan, gekombineerd met 

een aanta 1 i nhoude 1 ijke overwegingen, 
een standpunt bepaald en dat in het 
eindrapport vastgelegd. 
Vervolgens wordt er alleen nog maar 
gekeken naar het eindrapport. Fijn
tjes wordt opgemerkt:" ... genoemde 
stellingnames van de Stuurgroep zijn 
weergegeven in het eindrapport, ter
wijl voornoemde publieksvoorkeuren 
zijn uitgesproken aan de hand van het 
Tussenrapport." 
Als dan wordt gekonkludeerd dat de 
cijfertjes die gebruikt zijn bij de 
samenstelling van het eindrapport 
onjuist zijn is de regering in haar 
eigen ogen serieus ingegaan op de 
conclusies van de Maatschappelijke 
Diskussie Energiebeleid. 
Dat de maatschappelijke diskussie 
toch ook bedoeld was als een inspraak 
procedure vergeet de regering maar 
voor het gemak. Dat uit het opinieon
derzoek bleek dat ongeveer driekwart 
van de bevolking tegen nieuwe kern
centrales is, kun je -uiteraard- niet 
in de regeringsnota terug vinden. 
Als belangrijkste argument gebruikt 
de regering dat kernenergie goedkoop 
is. Dat is makkelijk rekenen als je 
zelf de gasprijs op 43 ct stelt. Op 
het feit dat in de MOE door bv Herman 
Damveld, maar ook door de mensen van 
Borssele, andere, veel hogere, prij
zen zijn genoemd wordt niet ingegaan. 

Radio - aktief strand 
De stenen op het strand bij Perkpol
der (Oost-Zeeuws Vlaanderen) moeten 
~1eggehaald worden omdat de straling 
te hoog is. De fosforslakken in het 
dijkbeschermingsmateriaal bij het 
Hellegat, dat even verderop aan de 
Schelde-oever ligt, zijn ook te ra
dioaktief. Daar moeten onmiddelijk 
borden komen om voorbijgangers te 
waarschuwen. 
Dat eist de l~erkgroep Kernenergie 
Zeeuws Vlaanderen van de betrokken 
overheden nadat de Natuurkundewinkel 
in Utrecht de twee plaatsen onder
zocht heeft. Bovendien wil de werk
groep weten waar die stenen in Perk
polder vandaan komen. De fosforslak
ken bij het Hellegat zijn waarschijn
lijk afkomstig van Hoechst, maar ook 
daar wil ze zekerheid over hebben. 
Het onderzoek maakt duidelijk dat er 
meer kontrole nodig is op het ge
bruik van fosforslakken en ander 
licht radioaktief afval in zeewerin
gen, de \vegen- en huizenbouw. (MH) 
Voor meer informatie: 
~lerkgroep Kernenergie Zeeuws Vl aan
deren 
postbus 11 
4564 ZG St. Jansteen 

Uiteraard valt op veel punten van de 
nota kritiek te leveren. Al was het 
maar op het punt van de problematiek 
van het radioaktief afval. Dat zou 
een opsomming van al bekende argumen
ten zijn. Een paar dingen wil ik er 
nog uitlichten. 
Het is informatief te weten dat Bel
gië, Frankrijk, de VS, Zwitserland, 
Zweden en de BRD in totaal 250 kern
centrales in gebruik of in aanbouw 
hebben. In deze landen zijn slechts 
9 nieuwe kerncentrales gepland. 
Nederland loopt dus flink uit de pas 
door evenveel kerncentrales te plan
nen als er staan. 
Wat betreft Warmtekrachtkoppeling 
(WKK) houdt de regering een mooie 
cirkel redenering. Kernenergie is 
goedkoop, dus krijgen bedrijven met 
WKK maar een lage vergoeding voor de 
aan het net geleverde elektriciteit, 
dus zullen ze geen WKK installaties 
bouwen, dus moet er meer vermogen in 
de openbare sektor worden bijgebouwd, 
dus moeten er kerncentrales komen. 
Op grond van deze redenering verwacht 
de regering heel weinig industriële 
WKK. Veel minder dan het scenario van 
de Stuurgroep en de Bezinningsgroep. 
Zelfs lager dan haar eigen adviesor
gaan de Energie Raad. 

Auke van Nie 
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