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Kolofon 
Splijtstop 
is een blad dat de strijd tegen kernenergie en 
voor een mens- en milieuvriendelijk energie
beleid wil ondersteunen. Het is voortgekomen 
uit een fusie van Atoomalarm, LEK-Bulletin en 
Onderstroom 

Redaktie 
Joop Boer, Ruud Bökkerink, Madeleen 
Helmer, John Hontelez, Jos Janssen, Hans 
Lourens, Puk van Meegeren. 

Redaktieraad 
Johan Bakker, Jan van Bentum, Dirk Dekker, 
Ann Kirschenmann, Folke Meijer, Auke van 
Nie, Dave van Ooyen, Sible Schöne, 
Frédérique Schopenhauer, Rob Stomphorst. 

Medewerking 
Wim Combrink, Thijs de la Court, Ronald 
Jansen, Frans Rooijers, Volkert Vintges. 

Lay-out 
Madeleen Helmer, Puk van Meegeren, 
Antoinette Rosdorff. 

Foto's 
Gerlo Beernink, Greenpeace, Ronnie Willems. 

Tekeningen 
Barry, Frans Leferink, Tik-Tak tekeningen. 

Abonnementen 
Wil je een abonnement, schrijf dan een briefje 
naar: Splijtstop, Postbus 1334, 6601 BH 
Nijmegen. 
Wij sturen dan een acceptgirokaart. 
Splijtstop verschijnt 6 keer per jaar en kost 
f 18,00 per jaargang. 

Kopij 
Kopij opsturen naar: Splijtstop, postbus 1334, 
6601 BH Nijmegen. 
Vermeld je adres en telefoon, zodat we kontakt 
kunnen opnemen. 
Kopij voor het volgende nummer vóór 
1 november insturen. 

Druk 
Vrije Druk Nijmegen 
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@ar--::§ :iPLIJï iiOi' 
kaartje met naam en adres naar 

SPLIJTSTOP 
postbus 1334 
6501 BN Nijmegen 

en je krijgt hem voor !21,- tot 1-1-87 

Afscheid 

Ruim vijf jaar - eerst bij Onderstroom en la
ter bij Splijtstop- verzorgdenRuuden Gerlo 
de lay-out. 
Dat vonden ze lang genoeg. 
Nog bedankt voor al het werk. 

Gevraagd: medewerk(st)ers 

Gezien dit afscheid zoekt Splijtstop mensen 
die dit blad willen vormgeven. Maar er zijn 
ook nog andere vakatures: voor publiciteit, 
en voor redaktiewerk. 
Wie zin heeft kan bellen met Madeleen (080-
780882) of met Puk (080-240404). 

Heb je al betaald? 

Een blad maken is leuk, maar gelezen worden 
óók. 
Vandaar een herinnering voor de voormalige 
Onderstroom-abonnees om de acceptgirokaart op 
te sturen. Wie die inmiddels kwijt is, kan 
het bedrag (!6,- voor 1985; !24,- voor 1985 + 
1986) overmaken op giro 4730193 tnv St Onder
stroom inzake Splijtstop te Nijmegen. Wel 
duidelijk vermelden dat het een betaling be
treft van een voormalige Onderstroom-abonnee. 



Inhoud 
Het verzet tegen de kerncentraleplannen verplaatst zich 
van de sporthallen in de PKB-plaatsen naar een onrendabel 
industrieterrein op "5,6,7 oktober: Moerdijk" pag. 4 

Na jaren giro-blauw betalen is er nu een nieuw plan gebo-
ren om met z'n allen via de stroomvoorziening de atoom-
lobby een hak te zetten:" De stoppen slaan door" pag. 8 

In de rubriek 'korte berichten' onder andere informatie 
over de Kettingaktie tegen Kernreaktie, een beroepszaak 
tegen de verrijkingsfabriek in Gronau en een fakkelop-
tocht van de vrouwevredesbeweging. pag. 22 

Aktiviteiten 

De wraak van Jonkheer Meester de B.raauw was niet mis. toomlobby 
De inhoud van zes postzakken vol stukken van het Ekono-
miese Zaken bracht heel wat beroering te weeg. Splijt-
stop staat nog even stil bij "de buit van de Wraak" pag. 5 

De duurste ruïne van Europa, het spookbeeld van kern
centralebouwers, komt er misschien toch. De SPD-regering 
van Nordrhein-Westfalen overweegt de laatste vergunningen 
voor Kalkar niet te verlenen. pag. 16 

Volkert Vintges maakt de balans op van een jaar Landelijk egenstroom 
Platform Tegen Kernenergie. Het platform is een klup die 
zeker niet stil zit, maar "LPTK is nog geen AKB" pag. 11 

Thijs de la Court reageert op het artikel in de vorige 
Splijtstop over de zure regenkampanjes. Hij pleit voor 
een meer principiële opstelling in "De profilering van 
de milieubeweging" pag. 12 

Een van de man.ieren om de alternatieve energie-idealen in lternatieven 
praktijk te brengen is met een groep een windmolen behe-
ren."Coöperaties blazen windmolenmarkt nieuw leven in" pag. 14 

Energiebesparen, een beter gebruik van warmtekracht, wind 
en water vormen de hoofdbestanddelen van de alternatieve 
energiescenario's. Ronald Jansen sprak met de wethouder 
en de energieambtenaar over "Intergraal energiebesparen 
in Harderberg" pag. 18 

ruitenland Eind september vindt weer de Londen Dumping Konventie 
plaats. Dumping van kernafval in de oceanen is weer het 
hete hangijzer op de vergadering. Engeland en Japan staan 
te dringen. Een korte voorbeschouwing op pag. 21 11 
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5,6, 7 Oktober Moerdijk 
Na de schatertoernee van Verberg en de zijnen begin septem
ber, staat er voor het eerste weekend van oktober al weer 
een andere aktie op de agenda van de AKB. En deze keer moet 
de AKB weer geheel op eigen kracht organiseren: een terrein
bezetting op het industrieterrein Moerdijk. Splijtstop volg
de de voorbereidingen en doet verslag. 

~· kelijk geen konfrontatie met de poli
~ tie gezocht. Voorop staat het verzet 
_. tegen kernenergie en de opslag van 
g radioaktief afval. 

Pinksteren '85, het was mooi weer en 
in de weilanden rond 's Gravendeel 
werd het plan geboren van een terrein· 
bezetting op Moerdijk. Niet ten on
rechte - kunnen we nu met grote zeker
heid vaststellen - was de inschatting 
van de daar vergaderende aktievoerders 
/sters dat Moerdijk de hoo~ste ogen 
gooide voor de twijfelachtlge eer tot 
vestigingsplaats gekozen te worden 
voor één, misschien zelfs twee kern
centrales. 
Inmiddels weten we - met name dankzij 
de inspanningen van de aktiegroep "De 
wraak van jonkheer De Braauw" - meer 
dan toen bekend was. De heer Van Aar
denne ritselt vast achter de schermen 
de eerstesteen-legging voor een nieuwe 
kerncentrale op Moerdijk en infomeert 
bij zijn ambtenaren of een PKB-proce~ 
dure nog wel nodig is. Deze kuiperij 
wordt door de regeringsfrakties in de 
Tweede Kamer voor zoete koek qeslikt. 

De ambtenaren hebben intussen voorge
licht dat gewoon een PKB-procedure nog 
de minste problemen op zal leveren. Dus 
komt er een PKB-procedure. De kop is er 
al af. Een week lang enthousiaste 
avonden waar Freek de Jonge z'n vingers 
bij zou kunnen aflikken. En alle aan
wezigen blij naar huis zouden kunpen, 
als de. achtergrond niet zo triest was. 
Hoewel er in Zevenbergen - terecht -
weinig te verstaan was van hetgeen de 
her.en achter de tafel debiteerden, re
gistreerde ik toch nog net het antwoord 
van de heer Verberg op de vraag waarom 
Moerdijk op het lijstje van potentiäle 
vestigingsplaatsen was bij gekomen. 
Hij rekende even voor hoe weinig poten
tiäle vestigingsplaatsen er eigenlijk 
zijn en kwam dan tot de botte konklusie 
"dat Moerdijk er wel bij moest, omdat 
ér anders zo weinig plaatsen overble
ven om af te vallen." Ook wel kornies 
was de verspreking van Elleke van 
Doorn in het NOS-journaal een paar da
gen later, waar zij verslag deed van 
"éen diskussieavond in Brielle over 
de bouw van een kerncentrale bij Moer
dijk." 
Kortom we weten al niet beter meer: 
àls er een nieuwe kerncentrale komt, 
zal het wel bij Moerdijk zijn. En als 
de AKB protest aantekent tegen die 
nieuwe kerncentrales - zo goed als 
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~ Zaterdag 5 oktober is het om 12 uur 
~ verzamelen geblazen bij station NS 

onverminderd tegen de oude natuurlijk 
- dan is Moerdijk bij uitstek de ge
schikte plaats om dat te doen. 

In het Landelijk Platform Tegen Kern
energie (LPTK) werden de plannen, die 
op het Pinksterweekend bij 's Graven
deel besproken waren, nader uitgewerkt. 
De verantwoordelijkheid voor de orga
nisatie van de bezettingsaktie ligt 
inmiddels in handen van de Basisgroe
pen tegen kerngeweld en militarisme. 
Het heeft enige tijd geduurd voor er 
een enigszins duidelijke afbakening 
voor de aktiviteiten op tafel lag. In 
de AKB is men gewend elkaar krities 
te bevragen. Duidelijk was aan de ene 
kant dat het botte doordouwen van de 
atoomlobby onder leiding van Van 
Aardenne een halt toegeroepen moet 
worden. Anderzijds moet dat liefst 
gebeuren op een manier die goed te 
verstaan is voor de plaatselijke be
volking in de omgeving van Moerdijk. 
Steeds duidelijker tekent zich af, 
dat de mensen daar er niet op zitten 
te wachten om tot nukleaire vuilnis
hoop van Nederland gebombardeerd te 
worden-. Maar dat betekent nog niet 
dat oude en nieuwe aktievoerders ge
lijk maar op één lijn zitten. Dat 
kwam bijvoorbeeld naar voren op de 
'voorlichtingsavond' in Zevenbergen. 
Het verschil tussen de mensen, die 
zich al jaren met een kluitje in het 
riet gestuurd voelen en de mensen, 
die - na grondige studie - nog se
rieuze antwoorden op hun vragen ver
wachtten werd duidelijk op net moment 
aat eerstgenoemden de zaal verlieten, 
omdat ze van mening waren dat de 
schertsvertoning - en dat was het -
nu lang genoeg geduurd had. 
Die verschillen werden ook al duide
l ijk toen op 28 augustus. in Breda 
gepraat werd over de vraag hoe 
plaatselijke aktiviteiten en bezet
tingsaktie met elkaar verbonden kun
nen worden. Op 16 september zal dat 
gesprek voortgezet worden. 

Hoe dan ook: er wordt hard gewerkt 
aan het onderling verstaan. Er wordt 
rekening gehouden met elkaar. De 
aktiviteiten op 5,6,7 oktober worden 
getypeerd als 'geweldloze, direkte 
en openbare aktie'. Er wordt nadruk-

in Lage Zwaluwe. Vandaar terkt men 
in demonstratieve optocht naar het 
terrein, waar een tentenkamp wordt 
opge~et. 
Zondag 6 oktober: manifestatie, in
formatie en ludieke akties. Met als 
hoogtepunt om 14.00 uur een pick
nick bij Van Aardenne (in Dordrecht) 
waarbij deze schandalen-minister nr. 
1 een nieuwe doofpot aangeboden 
krijgt. 
Op maandag zijn er nog diverse prik
akties in de omgeving. Met een aksent 
op de aktie bij het Industrie- en 
Havenschap Moerdijk om 12 uur. 
Gedurende het weekend zullen diverse 
groepen optreden, miljeu- en energie
klubs krijgen gelegenheid in een 
grote tent hun materiaal aan te bie
den. Rampenplan komt. En dat betekent 
dat voor een bescheiden bedrag de 
aktievoerders/sters voorzien worden 
van een gezond en voedzaam maal. 

Affiches, aktiebrochures en nadere 
informatie zijn verkrijgbaar op het 
landelijk sekretariaat van de aktie: 
Sweerts-deLandasstraat 73, Arnhem. 
Tel. 085- 514 957 (bereikbaar op 
maandag, woensdag en vrijdag van 
14.00- 17.00 uur. 
Tot ziens bij Moerdijkl 
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John Hontelez 
Madeleen Helmer 

Een vrijwel vlekkeloos verlopen Kamerdebat op 18 juni rond
de het proces van gewenning aan twee nieuwe kerncentrales 
af. Daarmee leek de zaak voor de kernenergielobby in kan-
nen en kruiken. 
Toen werd er ingebroken in het ministerie van Ekonomiese 
Zaken (EZ). De dieven werden niet gepakt, maar maakten 
zichzelf na korte tijd bekend: "De Wraak van Jonkheer 
Meester De Brauw"! 

De buit van "De Wraak" 
De buit die gedoseerd aan de open
baarheid werd prijsgegeven stelde het 
kernenergiedebat in een ander dag
licht. Of liever gezegd: het gevoel 
dat het kernenergiebeleid sinds de BMD 
vooral een onderonsje is van de 
rechtse politieke elite werd opnieuw 
versterkt. Wat bleek: Van Aardenne en 
zijn topambtenaar Verberg maken af
spraakjes met Commissaris-sen van de 
Koningin om het bestuurlijk overleg 
wat voor de vestiging van kerncentra
les nodig is soepeltjes :>p gang te 
brengen; ze geven kadootjes in de vorm 
van prijsvoordelen aan energiebedrij
ven die meewerken en een stiekeme sub-

sidie aan energieverslinder Aldel. Bo
vendien onderzoeken ze allerlei moge
lijkheden om de - toch al uitgeklede -
denwkratische besluitvorming te omzei
len. 

Opvallend is dat - op Van Aardenne na 
- vrijwel niemand moeite heeft met de 
inbraak. Op de eerste plaats de media 
niet. Gretig wordt de buit openbaar 
gemaakt en gebruikt voor navraag bij 
de betrokkenen. De woedende aanval van 
Van Aardenne op de media bij het NOS 
journaal wordt met gehoon beantwoord .• 
Van Aardenne is toch zeker niet de 
persoon om anderen op·de waarde va~ de 

demokratie te wijzen - die door de pu
blikaties schade toegebracht zou wor
den. Toch valt het op dat in geen van 
de dagbladen een etiese diskussie over 
het gebruik van gestolen goed wordt 
gevoerd. Ook anderen zijn niet terug
houdend omdat de openbaar geworden in
formatie het gevolg is van een in
braak. De SIGE - het Samenwerkingsver
band van Industri~le Grootverbruikers 
van Energie - duikt er gelijk bovenop 
als de Wraak bekend maakt dat Aldel, 
de aluminiumdochter van Hoogovens, een 
aardig voordeeltje krijgt van· het 
minsterie. En ook de SEP maakt dank
baar gebruik van de buit. 

ln afwachting van eventuele nieuwe 
onthullingen staan we nog even stil 
bij een paar interessante zaken die 
door de inbraak bij EZ aan het licht 
zijn gekomen en wat daar verder mee 
gebeurd is. 

pooling en regiovoordeel 
Amici onder elkaar doen niet krenterig. 
Van Aardenne mag Van Agt ~n Kremers 
ontzettend graag en vindt het maar wát 
fijn via hen twee entoesiaste provin
cies gevonden te hebben die kerncen
trales willen bouwen. Helaas niet in 
Limburg, want dat is planologisch niet 
te verdedigen, maar als PLEM en PNEM 
samengaan, kunnen de voordelen toch 
in beide provincies terechtkomen. 
Want voor wat hoort wat. 
Van Aardenne is vooral bekommerd om de 
elektriciteitsprijzen voor de groot
verbruikers in Nederland. Die zijn ho
ger dan in veel andere landen en dat 
is nadelig voor de konkurrentie. Bo
vendien zijn er nogal grote regionale 
verschillen binnen Nederland, omdat 
tot nu toe elk produktiebedrijf zelf 
zijn prijzen vaststelt. En dan maakt 
het nogal uit of er kolen en kern
energie wordt gebruikt of olie en gas. 
Nog afgezien van andere omstandigheden 
(klein of groot produktiebedrijf, sa
menstelling verbruikersgroepen, inves
teringsbelei"d enz.). 
In zo'n soepzooitje kan een minister 
van Ekonomische Zaken natuurlijk geen 
industriebeleid voeren. Maar anderzijds 
kun je ook weer niet voorbijgaan aan de 
gevestigde belangen van de provinciebe
stuurders, vooral waar die nu juist met 
relatief lage elektriciteitsprijzen hun 
eigen industriebeleid willen voeren. 
Het kompromis ziet er uit als volgt: 
In de Elektriciteitswet die in aan
tocht is wordt geregeld dat alle in 
Nederland door produktiebedrijven op
gewekte elektriciteit aan de SEP ver
kocht moet worden. Die betaalt daar
voor een per produktiebedrijf vastge
stelde prijs die afhankelijk is van 
de produktiekosten en van de mate van 
efficienty die gekonstateerd wordt. 
De SEP verkoopt op haar beurt aan 
distributiebedrijven elektriciteit 
tegen uniforme tarieven. Dat wil zeg
gen: voor doorlevering aan kleinver
bruikers geldt één landelijk SEPtarief 

·en voor grootverbruikers een ander, 
maar eveneens landelijk SEPtarief. 
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Voor de zgn. "grote grootverbruikers" 
worden overigens specifieke tarieven 
afgespröken. In principe zoudeo daar
door de tarieven dié de distributie
bedrijven aan hun afnemers rekenen ook 
in het hele land gelijk kunnen worden. 
Maar nu komt het. Van Aardenne wil 
distributiebedrijven alleen. maar maxi
mumtarieven voorschrijven. Ze mogen 
dus wel goedkoper leveren. En hoe dan? 
Wel, doordat produktiebedrijven ge- : 
rechtigd zijn (volgens antwoord op 
diverse vragen in het. kernenergiedebat 
in juni) om.hun winsten door te schui~ 
ven naar de distributiebedrijven in 
hun regio. 

extrawinst 

Het is dan ook ntet voor niks dat veel 
SEP-kommissarissen zo boos waren op de 
afspraken van Van Aardenne met Van Agt 
en Kremers. Van Aardenne stelde deze 
twee zo extra winst in het vooruit
zicht als ze de kerncentrales zouden 
bouwen. Die zou dan weer in de distri
butiesektor voor verlaging van tarie
ven (met name natuurlijk de grootver
bruikerstarieven) gebruikt kunnen wor
den, buiten de SEP om. 
Van Aardeone's konkrete voorstel is: 
wanneer een kernc~ntrale een hogere 
bedrijfstijd heeft dan een grote ko
lencentrales (hjj schat die .op resp. 
70-75% en 60%) dan mag de eigenaar 
van de kerncentrale zijn vaste be
drijfskosten (niet de brandstofkosten) 
toch berekenen alsof de kerncentrale 
slechts 60% van de tijd in bedrijf is. 
Dat betekent dus dat over 10-15%. ·van de 
tijd geen afschri_jving, personeelskos
ten e.d. hoeft te worden doorgerekend. 
De in die 10-15% van de tijd geprodu
ceerde ·elektriciteit wordt dus zeer 
goedkoop voor de eigenaar en levert 
forse winst op. 
De SEP-direktie schreef, nadat de 
Wraak dit allemaal aan het licht had 
gebracht, een boze brief aan Van Aar
denne. Zijn uitleg bleek niet afdoende. 

·In de SEPvergadering van 22 augustus 
waren voor die Komissari5sen kwaad di.e 
hièrdoor benadeeld worden. Want in 
feite komt vàn.Aardennes voorstel erop 
neer dat de rest van Nederland mee
betaalt aan de extra lage elektrici
teitsprijzen van Noord-Brabant en Lim
burg (en Zeeland natuu.rl ijk omdat daar 
90k kernenergie wordt toegepast). 

nogeen geste 

Even boos waren ze over de andere 
geste van Van Aardenne aan de zuide
lijke regenten. Hij zou zich ervoor 
inspan~en dat de huidige kolencentra
les in Geertruidenberg (Noord-Brabant) 
en Buggenurn (Limburg) opgevolgd worden 
door nieuw kolenvermogen op die plaats 
van ten minste samen 600 MW. Daardoor 
zou de werkgelegenheid op deze 
plaatsen behouden blijven. De SEP wil
de weten of dit niet vooruitliep op 
besluitvorming in het kader van vol
ge~de Elektriciteitsplannen. 
Van Aa.rdenne antwoordde in zijn brief 
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aan de SEP van 19 augustus doodleuk: 
"De zinsnede "alles zal doen wat zijn 
vermogen 1 igt" dient uiteraard ge'in.:. 
terpreteerd te worden tegen de achter
grond van mijn .bevoegdheid tot goed
keurjog van het Elektriciteitsplan. 
Zoals u bekend is heeft deze bevoegd
heid thans het karakter van een "ne.ga
tief veto". Dit betekent dat ik de NV 
SEP geen aanwijzing kan geven kolen
vermogen tbv. de betrokken regio in 
het Elektrici"teitsplan op te nemen. 
Wél bestaat uiteraard de mogelijkheid 
om tijdens het (voorbereidende) over
leg dat óók over het concept-Elektri
citeitsplan met mijn departement wordt 
gevoerd te doen wijzen op allerlei 
andere invalshoeken en eventuele be
langen van welke regio dan ook die 
niet alleen van belang zijn voor een 
goede elektriciteitsvoorziening maar 
die ook overigens de·verantwoordelijk
heid van de Minister raken." 
Uit de hele.brief blijkt dat wat Van 
Aardenne betreft de SEP ja en amen 
moet zeggen en anders maar op het 
dak moet gaan zitten. 

subsidie voor Aldel 

De Wraak maakt afspraken bekend tussen 
Lubbers, Van Aardenne en Ruding ener
zijds en Hoogovens anderzijds. Deze 
topministers gaven Hoogoven-dochter 
Aldel t~stemming goedkope elektrici
teit uit westduitse kerncentrales te 
importeren. Wanneer die prijs hoger 
uit zou vallen dan de kostprijs van 
elektriciteit uit m.n. Borssele, dan 
subsidieert de Staat Aldel tot maxi
maal 3 cent per Kwh. Deze regeling 
gaat in. per 1 januari 1988 en duurt 
10 jaar. Gaat in de tussentijd ondanks 
deze steun Aldel toch failliet, ver
goed de Staat de schade die Hoogovens 
daardoor oploopt. "Onbegrijpelijk dat 
het kabinet geen lering trekt uit de 
RSVaffa·ire" was het kommentaar van 
de Volkskrant. 

Oe publiciteit rond deze onthulling 
was kortstondig. Voorzitter ir. de Wit 
van het Samenwerkingsverband van Indu
striële Grootverbruikers van Energie 
(SIGE) eiste een soortgelijke regeling 
voor álle grootverbruikers. Vervolgens· 
moest de Kamer aksepteren dat ze de 
Alde1-zaak achter gesloten deuren zou 
behandelen. Het ging per slot van re
kening om industriële belangen! 
Van Aardenne beweert dat hij met de 
elektriciteitsprijsgarantie voor Aldel 
in féite miljoenen guldens bespaart. 
Deze garantie is immers ~en vervanging 
van de oude "potjesgas"regeling: toen 
in 1963 het eerste groningse gas werd 
gewonnen besloot de overheid een deel 
van dit gas te gebruiken ter stimule
ring van nieuwe regionale industrieën. 
Eén van die i"dustrieën was de alumi
niumfabriek Aldel, dochter van Hoog
ovens, dat een kontrakt kreeg waarin 
een extra lage gasprijs tot 1998 werd 
gegarandeerd. 
Na de oliekrisis vloog de gasprijs om
hoog en derfde de overheid enorm veel 

geld op het goedkope Aldelkontrakt. 
Toen het moederbedrijf Hoogovens in 
1982 steun nodig had, zag Terlouw, als 
minister vaq EZ zijn kans schoon om 
vandeAldel-regeling af te komen. Uit 
de onthulling van de Wraak blijkt dus 
dat begin dit jaar de zaak definitief 
geregeld is. De potjesgas-regeling 
wordt voortijdig beeindigd, de rege
ling zoals die hierboven beschreven 
is komt er voor in de plaats. 

blanco cheque 

PSP-Kamerlid Willems, gevraagd naar 
zijn mening, noemt de afspraak wel 
degel ijk een ""blanco cheque". "Wan
neer Aldel failliet gaat heeft Hoog
ovens nu belang bij een zo groot 
mogelijke schade. Ook een hoge ambte
naar van EZ heeft het daaro.m een 
blanco cheque genoemd. Bovendien moet 
de overheid zich niet verantwoordelijk 
stellen voor ontmanteling van een par
ticulier bedrijf. Aldel hoort daar 
niet, de subsidies zijn onterecht, de 
overheid zou zich alleen garant moe
ten stellen voor hèt scheppen van 
alternatieve werkgelegenheid voor die 
700 mensen." 
••van Aardenne wil de zaak vertrouwe-
l ijk houden omdat anders de konkurren
ten van Aldel vervelend gaan doen. Dat 
geld zowel voor Pechiney in Zeeland 
(die overigens goedkope elektriciteit 
uit Borssele krijgt, splijtstop) als 
voor buitenlandse bedrijven. Als die 
naar de Europese Commissie stappen om 
over konkurrentievervalsing te klagen, 
kan a 11 es in het honderd 1 open • " 



En dan was er nog de onthulling dat 
Van Aardenne overwogen heeft de hele 
PKB (inspraakprocedure over de keuze 
van vestigingsplaatsen) maar niet 
door te laten gaan om zo tijd te 
besparen. Eventueel verzet van provin
cies of gemeentes zou dan beantwoord 
moeten worden met desnoods een "aan
wijzing" van de Minister van Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu voor de vestiging van een kern
centrale. 
Ambtenaar Geyzers (direkteur afdeling 
Elektriciteit en Kernenergie van EZ) 
zag het idee van Van Aardenne niet 
zitten. Zij belangrijkste argument is 
dat EZ bij beroepsprocedures sterker 
staat als de PKB volledig is doorlo
pen. En "voor de bouw van kerncentra
les dient ook een MERprocedure te wor
den doorlopen. Zou men geen PKBafwe
ging gemaakt hebben, dan bestaat de 
kans dat zo'n afweging alsnog in het 
kader van een sterk door VROM beïn
vloede MERprocedure moet geschieden." 
Een andere mogelijkheid, alleen een 
PKB organiseren voor Borssele en Moer
dijk (en dus eerst als regering offi
cieel een keuze doen) wordt eveneens 
afgewezen in een brief van een onbe
kende ambtenaar: "Een PKB gericht op 

één of twee lokaties wordt een projekt 
PKB, die we zullen 1noeten "bemerren". 
Hoe .eerder een MER over kerncentra 1 es 
start, des te meer oningevulde punten 
er zijn (bijvoorbeeld reaktortype, 
allerlei uitvoeringsdetails, etc.) en 
des te meer alternatieven in de MER 
behandeld worden met enerzijds grotere 
vertragingsrisikos en anderzijds gro
tere aangrijpingspunten voor de in
spraak." 
Kort en goed: EZ zoekt naar de weg van 
de minst lastige inspraak en de minste 
vertraging. Liever een nep-PKB over 
alle zes de potentiële vestigings
plaatsen dan een veel lastiger globale 
Milieu Effekten Rapportage. Zo'n glo
bale MER is weliswaar nog niet ver
plicht (de Wet MER is nog.niet in wer
king), maar vaak i.s het gebruik op zo'n 
wet alvast vooruit te lopen. 
In dit geval kan van dat gebruik wor
den afgeweken dankzij de BMD! In de 
"unieke" BMD zouden namelijk alle ins 
en outs van kernenergie al behandeld 
zijn, dat hoeft dus niet opnieuw te 
gebeuren. Er hoeft alleen nog een 
beperkte MER gemaakt te worden voor 
de plaats waar straks de kerncentra
le komt. 
Het zal jullie opgevallen zijn dat 
de PKB, hoe schamel en onwaarachtig 
ook, is doorgegaan. Puur opportunisme, 
en eventuele moeilijkheden met Winse
mius gaven de doorslag, en "niet om
dat de demokratie geschonden wordt" 
konkludeert de Wraak. 

gekonkel 

De grootste rel veroorzaakte de Wraak 
met de onthulling van de brief van Van 
Aardenne aan Van Agt en Kremers. Met 
name één citaat bracht Van Aardenne 
na de RSVzaak opnieuw aan het wankelen: 
"Dat (een krachtig produktiebedrijf, 
red.)· is bovendien bevorderlijk voor 
een goedkope seriematige bouw van het 
aantal kerncentrales op Moerdijk en 
Borsele waartoe uiteindetijk bestoten 
wrdt". 
De minister had blijkbaar zijn keus 
al gemaakt en de linkse partijen von
den dat hij opnieuw de Kamer misleid 
had. Engwirda, van D'66 riep flink 
dat hij een motie van wantrouwen zou 
indienen. 
Van Aardenne reageerde hierop dat iede 
reen hem verkeerd begrepen had. Hij 
ontpopte zich als een taalvirtuoos: 
het woordje "waartoe" slaat niet op 
Moerdijk en Borsele, maar op "serie
matige bouw van het aantal kerncentra
les" en daartoe is inderdaad besloten. 
CDA-woordvoerder Lansink laat in de 
kommissievergadering EZ weten dat dit 
antwoord voor hem voldoende is en dat 
de minister mag blijven. 
Het Kamerdebat, een week later werd 
een tamme vertoning. De kaarten waren 
tijdens de kommissievergadering reeds 
geschud. Engwirda zweeg. Zijn eerdere 
gebral was niet meer dan een wraakne
ming die hij moest verduren op zijn 
dubieuse rol in de RSV-kommissie. Zijn 
fraktiegenoot Tommel hield het op een 

"motie van betreuren" of hoe zoiets 
ook mag heten. Daarin werd hij ge
steund door Zijlstra (PvdA) en zelfs 
Van der Spek (PSP) die eraan toevoegde 
dat betreuren wat hem betreft beteken
de: afkeuren. Alleen Ernstig van de 
CPN diende een motie van afkeuring in. 
Niet dat het wat geholpen zou hebben 
wanneer de linkse partijen allemaal 
een motie van afkeuring hadden ge
steund, maar het tekende wel de sfeer 
van het debat. Wat de PvdA op zijn 
minst had kunnen doen, is een alter
natief aandragen (en dat had dan al in 
de vakantie gemoeten) voor de nu écht 
verziekte PKB. Maar ook dat is niet 
gebeurd onder het motto "het is toch 
niet haalbaar". Niemand ter linker
zijde nam de gelegenheid te baat om 
het kernenergiedebat aan te scherpen. 
Alles draaide slechts rond de persoon 
van Van Aardenne. Dat de rechtse par
tijen de inbraak in meer of minder 
sterke bewoordingen de inbraak ver
oordeelden was niet zo gek, maar 
zelfs de PSP en CPN waagden het niet 
de inbraak te verdedigen en de Wraak 
te bedanken voor de dienst die zij de 
openbaarheid bewezen heeft. Dus ook 
die kans om het debat aan te scherpen 
bleef ongebruikt. 

de balans 

Wat heeft de inbraak (tot nu toe) op
geleverd? Veel informatie, maar geen 
politieke gevolgen. Den Haag is blijk
baar gewend geraakt aan deze arrogante 
manier van regeren. 
Gelukkig is het haagse gedoe niet de 
enige maatstaf. Terwijl het Kamerdebat 
met een sisser afliep legden ergens 
anders in Nederland mensen zich niet 
bij de "parlementaire meerderheid" 
neer. In Zevenbergen bij Moerdijk vond 
die avond de tweede van vijf voor
lichtingsavonden plaats in het kader 
van de PKB. Met een massaal gejoel en 
gefeest werd daar aan de vertegenwoor
digers van de regering duidelij~ ge
maakt dat de haagse machtsmoraal niet 
aanslaat bij de bewoners van West
Brabant. Daar had de inbraak van de 
Wraak wél een voedingsbodem gevonden. 
De burgerlijke media die anderhalf 
jaar suggereerden dat het kernenergie
verzet vrijwel was verdwenen, moesten 
verbaasd konstateren dat ze het bij 
het verkeerde eind hadden. 

De aktie van de Wraak kan een bijdrage 
aan de demokratie worden genoemd. Stuk
ken die gewoon openbaar hadden moeten 
zijn, en afspraken die niet gemaakt 
hadden mogen worden, kwamen zo aan het 
licht. Het was een aktie in de beste 
Onkruit-traditie. Om dat zo te houden 
heeft dan ook niemand gehoor gegeven 
aan de oproep van de Wraak zelf om 
ook thuis bij ambtenaren van EZ in te 
breken. 
We zijn zeer benieuwd naar wat de 
aktievoerders nog meer opdiepen uit 
de zes postzakken materiaal uit de 
kamer van Verberg. 
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De stoppen slaan door 
Jarenlang is er doortienduizendenmensen-of tientallen, 
wie zal het zeggen - geprotesteerd tegen kernenergie door 
middel van de giro-blauwaktie: Moeilijk je elektriciteits
rekening betalen om het de elektriciteitsproducenten z6 
lastig te maken dat ze de kerncentrales sluiten. Nu cir
culeert in de anti-kernenergiebeweging een variant op dit 
verbruikersprotest: de stekkeraktie. Moeilijk elektriciteit 
gebruiken is het nieuwe devies. 

Het elektriciteitsnet kan normaal 
funktioneren dankzij het goede fat
soen van dê burger, op dezelfde ma
nier als een verzekeringsmaatschap
pij. Als iedereen per ongeluk expres 
peukjes op het tapijt laat vallen, 
brandgaten maakt en om schadevergoe
ding gaat vragen als hij een nieuw 
tapijt wil hebben, gaat een verze
keringsmaatschappij over de kop. De 
"gemeentestop" in een huis, de 
"wijkstop" in het trafohuisje voor 
een wijk en het aantal elektrici
teitscentrales die er in een land 
staan zijn er op gebaseerd dat niet 
iedereen expres zoveel mogelijk 
stroom tegelijk afneemt. De "ge
meentestop" heeft daarom de "zwaar
te" van wat één huishouden normaa~. 
tijdelijk maximaal aan stroom af
neemt. De "wijkstop" houdt rekening 
met wat normaal de piek voor zo'n 
wijk bedraagt. Het totale aantal 
elektriciteitscentrales in Neder
land houdt rekening met normale 
pieken in het gebruik, normale 
huishoudens, waarvan het gebruik 
elkaar ook nog uitmiddelt omdat 
niet iedereen op hetzelfde moment 
evenveel stroom afneemt. Als vijf 
miljoen huishoudens in Nederland 
opeens bijna het maximum van 5 
Ampère gaan afnemen zouden de elek
triciteitsbedrijven zo'n 25.000 Me
gawatt moeten leveren (zeg, de hele 
produktie van 25 grote centrales). 
Dankzij het gemiddelde normale ge
drag van alle Nederlandse huishou
dens kunnen de elektriciteitsbe
drijven alle pieken, met 15.000 
Mwe af (zie figuur 1). 

Het goed funktioneren van de elek
triciteitsvoorziening staat en 

~ 
~ ! : 

elektriciteitsbedrijven de publieke 
opinie aan hun laars. Reden genoeg om 
ze te laten merken wat er gebeurt als 
burgers op geheel legale wijze net zo 
met het elektriciteitsbedrijf om
springen als de elektriciteitsbedrij
ven met ons. 
De hierna volgende akties zijn be
doeld om een zenuwenoorlog te gaan 
voeren tegen de elektriciteitsbedrij
ven. In diskussies over dit plan is 
gezegd, dat. het als landelijke aktie 
niet uitvoerbaar is (iedereen op het
zelfde tijdstip!!!!!), de milieube
weging af zou gaan als een gieter 
als het niet lukt. Echter, als een 
aktie niet van te voren wordt aange
kondigd, merkt niemand wat a 1 s het 
niet lukt en werkt het wel als het 
wel lukt. 
Als de aktie door een groep indivi
duen wordt gevoerd, dient men wel
licht rekening te houden met de 

Figuur 1 
Het verloop van de belasting 
op de dagen waarop de maxi
male belasting van de open
bare elektriciteitsvoorzie
ning optrad in 1984 en in 
een aantal andere jaren. 

------maandag 17-12-84 
----- maandag 14-01-80 
---maandag 28-12-70 
--- maandag 19-12-60 

WASDROGERS 
TRA862 --- 1.019,-

• Droogtrammel""" lljdSchakelldolc 
vanCI-120-

• Kapacitei14.5 kg wasgoed 
• Trommel uH RVS 
• 2 Ternperatuurbegrenzers van 50'C en 

6SOC en wolprogramma 
•1i 
•3 
•E 

• "" • ' ... h • • • " 

ELEKTRISCHE 
LVC64K 

-

mogelijkheid dat het GEB "pesters" 
van elektriciteit afsnijdt. Dat mag 
niet; er komt dus een proces en net 
als met de eerste Kalkar-weigeraars, 
die wegens wanbetaling afgesneden 

,· ., 

valt dus met het burgerlijk fat
soen. De Samenwerkende Electrici
teits Bedrijven verwachten echter 
wel goed fatoen van de burgers, 
maar gedragen zichzelf wel uiterma
te onfatsoenlijk. Na twee jaar pu
blieke diskussie blijkt uit alle 
opiniepeilingen dat een ruime meer
derheid van de burgers geen verdere 
uitbreiding van het aantal kerncen
trales wil. En vervolgens lappen de (Bron: Electriciteit in Nederland, Arnhemse Instellingen, 1984) 
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werden, komen er intussen foto's van 
mensen in het donker in de krant en 
het verhaal waarom die mensen daar 
zo "zielig" bij een petroleumlamp 
zitten. 
Legt de aktie met enige regelmaat 
met sukses een wijk plat, dan is de 
publiciteit verzekerd. De elektri
citeitsbedrijven maken zich de 
laatste tijd al erg veel zorgen 
over hun slechte naam. Een geslaag
de aktie zou hun wangedrag nog eens 
goed aan het licht brengen. 

basisgegevens 

In elk woonhuis zit een stoppen
kast voor de elektriciteit. Deze 
stoppen kan men zelf vervangen. Per 
"huisstop" is er een groep van aan-

CQRNUIZEN 

Bruto adv. prijs 

• Regelbare thermostaat 
• Kontrolelampje 
• Vermogen 1500W 
• Aantalleden 7 
• 4 Zwenkwiek!n 
• Aansluitsnoer 150 cm 

sluitingen: er is bijvoorbeeld éen 
stop voor de keuken en wc, twee 
voor de bovenverdieping (slaapka
mers en badkamer) en één voor de 
rest van de onderverdieping (woonka
mer en gang). Het is heel makkelijk 
om uit te zoeken welke stopkontak
ten en vertrekken bij welke huis
stop horen. Je draait de knop bo
ven de stop om (en/of de stop los): 
alle lampen in de bijgehorende stop
kontakten gaan dan uit. De gewone, 
rode stoppen zijn 10 Ampère; grijze, 
extra zware stoppen (vaak t.b.v. de 
wasmachine e.d.) zijn 16 Ampère. Als 
men één stop teveel belast, gaat al
leen die stop er aan en de daarbij 
behorende lampen e.d. uit. De andere 
stoppen en de rest van het huis 
blijven dan werken. In elk )lUis zit 
echter ook nog een "gemeentestop", 
d.w.z. een stop voor het hele huis 
tegelijk. Deze zit in een verzegeld 
kastje. In oudbouw-wijken is deze 
gemeentestop 25 Ampère. De gemeente
stop en dus de elektriciteitsvoor
ziening voor het hele huis tegelij
kertijd slaat door als de totale be-

159,-

• Afmetingen hxbxd 65x40x19 cm 

AFWASMACHINES 
GS281 S 

DIEPVRIESKASTEN 
TF 1351**** Bruto adv. prijs 759,-

• Netto inhoud 100 liter totaal 
• Invriesvak 30 liter netto 
• Ir.vriesvermogen 12 kg/24 uur 
• Regelbare thermostaat 
• Maximum bewaartijd bij storing 18 uur 
• 3 Kontrolelampjes 
'e Deur is rechtsdraatend gemonteerd 
• Dekorlijsten extra leverbaar 
• Energiegebruik 1.1 kWh/24 wr 
•3Ladenmet ' .,, .. /,; T H 

Bruto adv. prijs 1.099,-
• 3 Programma's 
• 2 Wastemperaturen 55'C en 65'C 
~ 2 Sproeiarmen op 2 niveau's 
• Zoutvoorraad~indicatie 
• Ingebouwde waterontharder 
• Binnenzijde deur uit RVS 
•Laadverniogen: 12 internat•onale 

normbestekken 
• Afmetingen hxbxd 85x60x60 cm 
• Krasvast bovenblad 

• Afmetingen I 
• Krasvast kur WASDROGERS 

TRK885 

AFZUIGKAPPEN 
DFK635S Bruto adv. prijs 

• Mantel bruin gela• 
• Rookglazen luifel. 
• 2·Standen schake 
• AansJuitkabe1130 
• Motorvermogen 1 
• Kontrole1ampje 
• Kookvlakverlichtin 
• K~MA·keur 

Bruto adv. prija 1.889,-
• Luchtgakoelda kondansdroger met 
elektroniKhe~ametlng. 

• Kapaciteit 4.5 kg ' Trommet uit RVS 
• a- afvoerslangen of muuraansluiting 
• Vocht wordt in waterreservoirverzameld 
• Kondenswater kan ook rechtstreeks 

afgepompt· worden 
• 2 Temperatuurbegrenzers van 50.-C en 

65.-C voor tere weefsels 
• Trommel draait rechts· en linksom 
• Geluids~ignaal bij einde programma 
• Toets voor tere weefsels 
• Energiegebruik slechts 3.5 kWh. 24 uur· 
• Dekorlijsten aanwezig 
• Wasdroogzuil mogelijk 1n komb•natie 

met wasautomaat uit 70().. en 800·sene 

lasting van het huis boven de 25 
Ampère komt, ook wanneer de aparte 
stoppen het allemaal houden. 
Bijvoorbeeld: 
I een huis met twee stoppen, alle
bei grijs (=2x16 Ampère). Belast 
elke stop met 15 Ampère: de eigen 
stoppen blijven dan heel, maar de 
gemeentestop slaat door want het 
hele huis trekt 30 Ampère uit het 
net. 
II.een huis met 4 stoppen, 3 rood en 
1 grijs (=3x10 Ampère, plus. 1x16 
Ampère). Belast elke rode stop met 
5 Ampère en de grijze stop met 15 
Ampère (3x5+15=30 Ampère) en wég 
is de gemeente stop. En de GEB is 
ve~licht deze te vervangen. 
Aktie A komt er op neer dat indivi
duen de gemeentestop in hun huis 
overbelasten en steeds het GEB la
ten komen voor de reparatie. 
Aktie B komt er op neer dat veel 
mensen tegelijkertijd hun gemeente
stop net niet maximaal belasten met 
de kans dat de wijkstop doorslaat 
en in de hele wijk de elektriciteit 
uitvalt. Dit wordt na enige tijd 
herhaald enzovoorts. Totdat de 
boodschap duidelijk is. 

nadere techniese gegevens 

In oudbouw-wijken hebben individuele 
woningen een gemeentestop van 25 
Ampère. Een belasting van die 
grootte kan men bereiken door een 
kombinatie van veel elektriciteits
gebruikende apparaten in te schake
len. In het algemeen zijn dat appa
raten die warmte produceren: wasma
chine, opwarmen van het water = 2000 
- 3000 = 10 - 15 Ampère. (N.B. bij 
het begin van een programma begint 
er alleen maar water in te stromen, 
het grote stroomgebruik begint pas 
bij het opwarmen van dit water). 
strijkijzer 1000 Watt = 5 Amp. 
elektries kacheltje 1000 - 3000 
Watt = 5 - 15 Amp. 
los kookplaatje ca. 1000 Watt = 
5 Amp. 
droogtrommel 1000 - 2000 Watt = 
5 - 10 Amp. 
een sterke stofzuiger verbruikt 
1000 Watt , = 5 Amp. 
Andere warmte-apparaten: 
frituurpan, elektriese boiler, 
elektries doorstroom-apparaat voor 
warmtap water. Het vermogen in Watt 
staat meestal op een plaatje op het 
apparaat aangegeven. (Voor degenen 
die willen rekenen: vermogen = 
voltage maal stroom; Watt's = 
220 V x Ampère. ) 
Denk er aan de huisstoppen niet te 
overbelasten: in een huis met twee 
groepen, waar elk een rode stop in 
zit (2 x 10 Ampère) kan je de ge
meentestop niet laten doorslaan; 
wel als je er - zoals in het boven
genoemde voorbeeld voor huis I twee 
grijze stoppen inzet en die als 
volgt belast: 
stop a (16 Ampère): strijkijzer 1000 
Watt = 5 Ampère 
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elektries kacheltje 2000 Watt = 10 
Ampère 
stop b ( 16 Ampère): 2 kooplaatjes ä 
2000 watt = 2 x 5 Ampère 
stofzuiger 800 watt + 2 x 75 Watt 
1 ampen = _5_A_m.;z.p..;;.è.:...re"---,..,......,.....,.,........=---
totaal 30 Ampêre 
Als alles behalve het kacheltje aan
staat houden de huisstoppen en de 
gemeentestop het; het kacheltje e.r
bij geeft de doorslag voor de ge
meentestop. 
1. let bij het "tellen" van het to
taal aan watt's óók op lampen, ver
sterkers e.d. 
2. als de gemeentestop doorgaat zit je 
zonder elektriciteit tot de gemeente 
de reparatie heeft verricht 
3. een nieuwe gemeentestop moet betaald 
kosten ca~ 13,50. 

GPOte gebouwen: flats e.d. hebben een 
eigen trafo. In oude gebouwen is een 
gemiddelde belasting van 10 Ampère 
per appartement vaak al te veel. Als 
iedereen (of voldoende mensen) per 
aansluiting/appartement tot 25 Ampère 
gaat, gaan de afzonderlijke gemeente
stoppen van elk appartement er niet 
aan, maar wel de super-stop (de 
hoofdzekering) van het hele gebouw. 
Nieuwe gebouwen zijn vaak overgedi
mensioneerd: daar is dus een hoger 
gemiddelde nodig. 

Een wijk: als geheel heeft ook een 
stop. In oudbouw-wijken is het net 
vaak zwak en geldt ongeveer het zelf
de verhaal als voor een afzonderlijke 
flat: als bij 25 - 50% van de aan
sluitingen (huizen) de belasting tot 
25 Ampère wordt opgevoerd, gaan de 
gemeentestoppen van de huizen er 
niet, maar gaat die van de wijk er 
wel uit. Vooral op momenten waarop 
de belasting toch al hoog is. Dus 
tussen acht en tien 's morgens en 
tussen vijf en acht 's avonds (zie 
grafiek 1 ) • In nieuwe wijken 
is het net sterker en is dus weer 
een veel hoger gemiddelde nodig. 
Een aantal bedrijven in een "wijk" 
kan een reden zijn voor een rela
tief zware wijktrafo. De grootte 
van een "elektriciteitswijk" moet 
nader uitgezocht worden. 

aktiemodel A 

1. Je spreekt met een 50-tal men
sen (10 kan ook) af, dat ze om 
beurten zo zwaar belasten, dat de 
gemeentestop doorslaat. Oe eerste 
belt na het doorslaan het GEB en 
deze moet komen om te vervangen. 
2. Vervolgens doet nr. 2 (liefst 
aan het andere einde van de stad) 
hetzelfde enz. 
3. Na 3 of 4 keer weet het GEB 
dat er opzet in het spel is, maar 
men kan er niets anders tegen doen 
dan vertraagd reageren. 14en kan 
niet bewijzen dat er opzet in het 
spel is en moet dus komen. Na 5 
of 10 keer ontstaat er beroering 
bij het GEB en wordt de directie 
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er bij gehaald. Men zal beraadsla
gen, maar kan het probleem niet op
lossen. Men zal zich wellicht rea
liseren dat de good-will iets is 
wat onderschat werd! 
Denk eraan dat je in eerste instantie 
alleen te maken krijgt met de persoon 
van het GEB, die telkens de gemeente
stop moet vervangen. Die raakt uit 
zijn/haar humeur a·l s die voortdurend 
bij nacht en ontij overuren moet ma
ken: blijf ultra beleefd! "Het ging 
helemaal vanzelf stuk; dank U wel dat 
U komt repareren". 
4. Het is van belang om veel tele
foonnummers te hebben van GEB-mede
werkers. Wanneer men dan niet snel 
genoeg de gemeentestop komt vervang
en, moeten zoveel mogelijk nummers 
gedraaid worden om beklag te doen 
dat het zo lang duurt. 
5. Oe overbelasters zijn natuurlijk 
bekend bij het GEB. Men zal mogelijk 
kontakt leggen. Oe aldus individueel 
benaderde mensen moeten dan vragen 
om een kollectief gesprek met des
kundigen er bij. Men moet individu
eel niet ingaan op een aanbod tot 
het installeren van een zwaardere 
gemeentestop wanneer de gemeente 
daar geld voor vraagt. 
6. Bij een eventueel kollektief 
gesprek eist men bijvoorbeeld een 
brief van het GEB aan Van Aardenne 
met een sterke afwijzing van het 
kernenergiebesluit en diskussie 
(publiekelijk) op basis van argu
menten. 
Als er voldoende aandacht voor het 
idee is gekomen, kan men in een 
wijk pamfletten verspreiden met 
een oproep om op die en die dag om 
precies zo laat aan èen wijk-aktie 
mee te doen. Dit heeft het voordeel 
dat buurtbewoners het aktie-moti.ef 
horen en maatregelen kunnen nemen 
voor het geval het licht uitgaat. 
Het GEB wordt zenuwachtig en zelfs 
als het niet lukt realiseren in elk 
geval alle betrokkenen zich weer hoe 
belangrijk de elektriciteitsvoorzie
ning en de diskussie over kernener
gie is. Veel te belangrijk om aan 

elektriciteitsbedrijven te worden 
overgelaten. 

aktiemodel B 

a. In één lange straat of in één 
gebouw doet een maximaal aantal 
participantén mee aan belasten van 
eigen gemeentestop tot maximaal 25 
Ampère. Allemaal precies tegelijk 
op een afgesproken tijdstip. 
b. Zodra het licht uitvalt, neemt ie
der zijn belast;ng. terug: stekker er 
uit. 
c. Een kwartier nadat het licht weer 
aangaat, plugt iedereen weer zijn be
lasting in. Enz. enz. 
d. Nadat dit enige keren gebeurd is 
(GEB vervangt steeds de straat- of 
gebouwzekering), dan gaat men zoeken 
naar de storing. Men zal concluderen 
dat er overbelasting is ~n vervol
gens een deel van de straat aanslui
ten op een andere stop. De belasting 
wordt dan verdeeld. Als er in een 
oude wijk of gebouw een groot per
centage meedoet1 bijvoorbeeld 50%. 
dan zullen in het algemeen beide 
stoppen eruit vliegen. Er. zal dan 
een groter deel zonder elektrici
teit zitten. 
e. De GEB-mensen snappen ou.niet 
meer wat er aan de hand is. Ze 
zullen dat moeten overleggen met 
de leiding van het bedrijf. 
In principe kan een en ander vervol
gens op gemeentelijk nivo en pro
v4nciaal of landelijk nivo. Kortom 
een enorme stampij kan op deze wij
ze gekreëerd worden, maar eenvoudig 
zal dit niet zijn. Als een wijk-ak
tie lukt is het waarschijnlijk het 
handigst de publiciteit zeJf te 
zoeken en vervolgens elders in de 
stad/land weer het zelfde te organi
seren. 

• 



~ .... e 
Q) 
Q) 
j:Q 

0 .... ... 
Q) 
t!) 

.. 
0 .. 
0 

!:&. 

= Q) 
Q) 

; 
> • 

"CC 
Q) ,.. 

.... 0 
.. 0 
." .... 
"' Q) ·a ~ 
<Or.l 
llO 
,.. 1:1 
O•,.j 

Q) ... 
"CC Q) 

"'~ ., Q) 
!J: .. 

tlo 

~ ~ 
0 .... "' +lN ., 

.... Do 
0.0 

... Q) 
Q)o,.j 
,dU ., ..... 
0 .. 
0 Q) 
> ... .... 
"""1:1 
~ a ... 

Q) 
Q),.Y. .... .., .,. .... ....... 
Q) Q) 
Q)"CJ 

1:1 
Q) ., 

o ... 

LTPK nog geen AKB 
De Brede Maatschappelijke Opstand heette het ruim een jaar 
geleden toen we in 't verweer kwamen tegen de nieuwe kern
energieplannen. De opstand dreef over maar een groep van 
zo'n dertig mensen bleef regelmatig bijeenkomen als het 
Landelijk Platform tegen Kernenergie (LPTK). Volkert Vint
ges is een van hen en vertelt over de mogelijkheden en be
perkingen van het platform. 

Toen vorig jaar de plannen voor de 
bouw van nieuwe kerncentrales steeds 
duidelijker vorm begonnen te krijgen 
heeft Milieudefensie het initiatief 
genomen om een grote vergadering te 
organiseren. 
Op 16 juni vond deze vergadering 
plaats onder het motto: De Brede 
Maatschappelijke Opstand. Er waren 
meer dan 100 mensen aanwezig, waarvan 
ongeveer tweederde lid was van een 
basisgroep. Maar ook politieke par
tijen en allerlei maatschappelijke 
organisaties waren vertegenwoordigd. 
Het belangrijkste besluit dat werd 

Volkert Vintges 

genomen was de oprichting van een 
landelijk platform, waarbij men aan
tekende dat deze klub geen zware be
sluitvormende status mocht krijgen, 
maar in de eerste plaats een plek 
moest zijn om akties goed op elkaar 
af te stemmen. Mensen uit de ves
tigingsplaatsen zouden daarin een 
ekstra zware stem krijgen. De eer
ste taak voor het platform was de 
organisatie van een landelijke ma
nifestatie op 22 september in Emme
loord . 
Iedereen die in Emmeloord geweest 
is op die dag weet dat het een prima 

georganiseerde manifestatie was, 
maar dat er helaas te weinig mensen 
waren. Op de een of andere manier 
was de mobilisatie niet van de grond 
gekomen. Goed, een tegenvaller maar 
op zich geen reden om bij de pakken 
neer te gaan zitten • 

wal of niet zalf ak11avoeren 

Inmiddels woedde er in het platform 
een diskussie over de vraag of het 
platform zelf akties mocht organi
seren of enkel initiatieven op 
plaatselijk of landelijk nivo zou 
moeten ondersteunen. 
Omdat er wel belangrijker dingen 
waren dan deze diskussie hebben 
we met enkele mensen in Nijmegen een 
plan uitgewerkt voor een landelijke 
demonstratie. Wie deze demonstratie 
dan zou organiseren vonden we van 
ondergeschikt belang, als de AKS 
maar snel met een antwoord kwam op 
de inmiddels openlijke plannen tot 
de bouw van drie nieuwe kerncentra
les. Op deze manier ben ik zelf in 
het LPTK verzeild geraakt. 
Datgene wat ik daar aantrof kwam 
echter niet helemaal overeen met het 
beeld wat ik me ervan gevormd had: in 
plaats van dat het een soort relict 
was uit de oude Dodewaard tijd bleek 
het een keurige vergadering te zijn 
met een voorzitter en veel vertegen
woordigers uit allerlei "officiele" 
landelijke organisaties en politieke 
partijen. Een korte opsomming (hope
lijk vergeet ik er geen): Milieudefen
sie, Strohalm, Natuur en Milieu, Lan
delijke vereniging tot behoud van het 
IJselmeer, LEK,. Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie, WISE, Vijftig 
plus, PPR, PSP, CPN (later ook nog 
PvdA). Daarnaast waren nog diverse 
plaatselijke milieugroepen aanwezig 
evenals vertegenwoordigers van de 
basisgroepen tegen kerngeweld en 
militarisme. Wat me nog meeviel was 
dat, toen de diskussie over wel of 
geen landelijke demonstratie eenmaal 
op gang kwam deze niet werd bemoei
lijkt door de vraag of dit wel een 
zaak was voor het LPTK. 
Trouwens ook later heb ik nooit iets 
gemerkt van de vraag of het LPTK nu 
wel of geen akties zelf mocht orga
niseren. 

aktlas 

Helaas haalde het voorstel voor een 
landelijke demonstratie het niet 
(nou ja helaas?). Toch miste het zijn 
werking niet. Vanaf dat moment werd er 
in ieder geval druk gepraat over het 
organiseren van allerlei akties en 
werd er ook gewerkt aan een strategie 
op langere termijn. 
Hieruit rolde het plan om met pinkste
reo een diskussieweekend te organise
ren. Daarnaast werd gestart met een 
afvalgroep die de akties tegen de in
terimopslag radio-akti ef afval moest 
gaan coördineren en werd en nagedacht 
over akties rond de Planologiese Kern-
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beslissing, over de nieuw te bouwen 
kerncentrales en een kampagne "Kern
energie en de verkiezingen". 
Met het meer aktiegerichte denken van 
het platform kwam er echter een ander 
euvel aan het licht: het ontbrak de 
LPTK aan leden die de handen uit de 
mouwen kunnen steken en akties willen 
organiseren. 
Dit wordt veroorzaakt door een aan
tal faktoren. Veel vertegenwoordigers 
van landelijke organisaties zitten al 
tot hun nek toe in het werk 
en kunnen of willen hun achterban 
niet aanspreken om het nodige werk te 
verzetten. Daarnaast gedragen een 
aantal leden zich meer als waarnemer 
dan als aktief lid. Dit geldt o.a. 
ook voor een aantal leden van de ba
sisgroepen. Tenslotte werkt ook de 
Dodewaardkater nog steeds door en 
hebben de grote vredesdemonstraties 
een negatieve werking op het enthou
siasme omdat alles wat je verzint 
toch in het niet valt bij het aantal 
wat daar aanwezig was. 
Dit is volgens mij ook de reden dat 
de mobilisatie voor het diskussie
weekend in 's Gravendeel niet van de 
grond is gekomen. En dus niet zoals 
vanuit radikale hoek gezegd wordt 
dat het ontbreken van radikale ak
tievoorstellen, - terwijl er wel 
over de verkiezingen gepraat zou 
worden - , veel mensen heeft afge
schrikt. Ondanks de slechte opkomst 
in 's Gravendeel hebben de diskus
sies wel wat opgeleverd. 
Zo is daar het plan geboren om be
gin oktober in Moerdijk een terrein
bezetting te organiseren. 
Wat ik echter jammer vindt is dat 
dit aktie-idee uiteindelijk helemaal 
is overgenomen door de basisgroepen 
tegen kerngeweld en militarisme. 
Het platform heeft zichzelf buiten
spel gezet. Ik ben er van overtuigd 
dat indien dit niet gebeurd was de 
aktieplannen een breder draagvlak 
hadden gehad en aktiegroepen rondom 
Moerdijk ook minder wantrouwig 
tegenover de plannen zouden staan. 
Weliswaar had het aktieplan er dan 
ook anders uitgezien; namelijk meer 
gericht op het bespelen van de pu
bliciteit. 

positieve dingen 

Toch zijn er ook goede dingen te 
melden over het LPTK: door zijn bre
de opzet komt alles wat er op anti
kernenergiegebied in Nederland 
plaatsvindt aan bod. Ook uit de ei
gen aktie plannen blijkt deze ver
scheidenheid. Zo wordt er gewerkt 
aan het aktiveren van mensen om mee 
te doen aan officiële inspraakproce
dures zoals de MER (Milieu Effecten 
Rapportage) en de PKB (Planologiese 
Kernbeslissing), maar worden ook 
akties georganiseerd/ondersteund 
zoals het dumpen van huisvuil voor 
de ingang van het Brabants provin
cie-huis. Bij vertegenwoordigers van 
bijvoorbeeld politieke partijen merk 

12 

je een grotere tolerantie ten opzich
te van radikale akties terwijl per
sonen die zweren/zweerden bij de ba
sisgroepengedachte nu zonder blikken 
of blozen meewerken aan de meest 
"parlementaire" akties. Ook is de 
oude stellingenoorlog zoals bv. tus
sen "Dodenwaard gaat dicht" en het 
LEK klaarblijkelijk vergeven en ver
geten. Met andere woorden er wordt 
weer samengewerkt. 

perspektlef 

Naar mijn mening zal er echter nog 
een hoop moeten veranderen wil de 
AKB weer uitgroeien tot een bewe
ging die een vuist kan maken. De 
sleutel hiertoe zal gevonden moeten 
worden binnen het LPTK omdat deze 
club over een voldoende breed 
draagvlak beschikt. 
Er zal dan echter wel wat moeten 
veranderen. Ten eerste zullen er 
meer mensen binnen of buiten het 
LPTK bereid moeten zijn werk op 

zich te nemen. Vertegenwoordigers 
van organisaties, of dat nu een po
litieke partij is of een basis
groep, zullen hun "leden" moeten 
optrommelen om taken op zich te ne
men, maar vooral als er weer eens 
iets georganiseerd wordt zullen zij 
de verantwoordelijkheid op zich 
moeten nemen om hun achterban te 
mobiliseren. Verder moet het plat
form niet bang zijn zelf akties te 
organiseren, ook radikalere. 
Tenslotte zullen ook radikalere 
groepen bereid moeten zijn binnen 
het LPTK te funktioneren en taken 
op zich te nemen. 
Alleen als voldoende mensen be
reid zijn om tijd en energie te 
steken in het ontwikkelen en uit
voeren van een gezamenlijke stra
tegie, dan is aan een basisvoor
waarde voldaan om de anti-kern
energiestrijd op een hoger plan 
te krikken en om élan en kreati
viteit terug te brengen in akties. 

• 

De profilering van de 
Kan de milieubeweging zich in de zure regenkampagnes nog 
van VROM onderscheiden, vroeg Splijtstop vorig numme.r aan 
twee medewerkers van Bosalarm. 
Thijs de la Court zorgt voor een vervolg op deze diskus
sie. Hij pleit voor een meer principiële opstelling van de 
milieubeweging. 

Bezorgd omhoog kijkend lopen we met 
de minister voor milieu Winsemius, 
SHELL vertegenwoordigers, lokale en 
provinciale politici, wetenschappers 
en milieuaktivisten door het bescha
di·gde bos. Persfotograven en TV duwen 
je lastig opzij en alle kranten zijn 
vertegenwoordigd. Winsemius kijkt 
somber als hij op een stervende den 
gewezen wordt en praat het Nederland
se volk op het journaal bezorgd toe. 
We vinden het allemaal verschrikke
lijk dat onze bossen sterven -want 
dat doen ze - door die luchtvervui
ling. Het bedrijfsleven, de politici, 
de wetenschappers en milieuaktivis
ten zijn allemaal bezorgd en er wordt 
hard aan oplossingen gewerkt. De 
'boodschap' is dat de situatie ern
stig is, maatregelen nodig zijn en 
ook genomen worden en dat de mensen 
offers zullen moeten brengen om ons 
erfgoed te redden. Bijna iedereen 
staat op één 1 ijn. Alleen over het 
tempo van invoering van reinigings
rechten of het type techniek dat ge-

Zieke tak met 2112 jeergang neelden, 

lemetta-verschijnsel en noodsclteuten. 

bruikt moet worden bestaan verschil
len van mening. 

de pragmatiese kampagne 

Ket is wel duidelijk dat iedereen 
tegen zure regen is en dat elke kam
pagne dan ook een simpel doel heeft: 
het stoppen van zure regen. Hoe we 
dat doel moeten bereiken is een 
techniese vraag: een rookgasontzwa
veling op elke schoorsteen, kataly
satoren op auto's. De derde genera-



Gezonde spar. 

Zieke spar. 

milieu beweging 

bijeen zieke wo"'' is de kern gemakkei ik uit de buitenlaag te trekken 

tie van de driewegkatalysator is het 
beste ook als is de 'lean burn mo
tor' voor de lange termijn wel te 
prefereren. Veel van dit soort kam
pagnes brengen achtergrondmateriaal 
over oplossingen op de markt die 
niets meer of minder zijn dan tech
niese adviezen zoals elk adviesburo 
ze zou kunnen geven. Alleen de nor
men die gehanteerd worden zijn 
streng en er wordt gekeken naar de 
best beschikbare technologie. Het 
andere deel van de kampagne be
staat uit het aangeven van de ef
fekten van zure regen. Mensen moe
ten gemotiveerd raken om de infor
matie te verwerken en mogelijk om 
de erin voorgestelde maatregelen te 
aksepteren. Vandaar de dode bomen 
op de voorpagina. 

Veel milieuaktivisten willen een an
dere kampagne. Een kampagne die zure 

regen gebruikt om aan te geven dat 
het systeem waarin we leven verkeerd 
is. Zure regen of luchtvervuiling 
moeten als voorbeelden van de afval
problematiek gepresenteerd worden. Dè 
enige manier om van dat afval af te 
komen is door een radikale verande
ring van onze maatschappij. Door 
windmolens, zonnepanelen, isolatie 
en openbaar vervoer en de fiets te 
stimuleren, door minder vlees te 
eten. Meer politiek en minder popu
lair is het gebruik van zure regen 
om te laten zien dat het eigendom 
van de produktiemiddelen, het kapi
taal of het doel van de huidige 
ekonomie - groei en akkumulatie 
van kapitaal -de werkelijke bron 
van alle problemen is. 

symptoombestrijding 

De hierboven beschreven verschillen 
zijn niet nieuw. Het bestrijden van 
de symptomen of het bestrijden van 
de werkelijke oorzaken is altijd een 
dilemma voor de milieubeweging ge
weest. Op het gebied van zure regen 
overheerst op alle fronten in ieder 
geval de symptoombestrijding. De 
principiële kampagne verschijnt wel 
in het achtergrond materiaal maar 
bijna altijd in de diskussie over de 
lange termijn oplossingen. De milieu
beweging is dus overwegend erg prag
maties en toont nauwelijks een 
(maatschappelijke) visie op het ge
bied van zure regen. 
Dit dilemma heeft tot nogal wat ach
terhoede gevechten geleid. Zo kon de 
milieubeweging zich ten tijde van de 
aktie 'Bosalarm' waar we met 10.000 
mensen de beschadigde bossen in trok
ken niet profileren t.o.v. het beleid 
en de aktieve voorlichting van Winse
mius. De aktie kreeg op dat gebied 
nogal wat kritiek te verduren. De ak
tievorm zou te 'lief', te 'groen' of 
te 'edukatief' zijn. De Vereniging 
Milieudefensie wil bijvoorbeeld meer 
'aktie' en meer 'politiek' in de vol
gende kampagnes, des noods ten koste 
van de brede samenwerking van milieu
organisaties zoals die onder Bosalarm 
bestond. 

groen en grijs 

Zo ontstaat een tegenstelling tussen 
enerzijds de 'groene' beweging met 
haar nadruk op edukatie over de waar
de van de natuur, en anderzijds de 
'griJze' beweging met haar nadruk op 
aktie tegen de strukturele oorzaken 
van de vervuiling van de natuur. Als 
initiatiefnemer, medeorganisator en 
exkursieleider van Bosalarm kon ik 
dat proces redelijk volgen. 
Iedereen maakt zich zorgen over de 
bossen. Mensen gebruiken bossen voor 
rekreatie en ontspanning. Het is een 
konsumptieprodukt. Bij een al te ern
stige aantasting zullen ook de meest 
overtuigde kapitalisten om maatrege
len roepen. Want mensen worden onrus
tig, willen niet in stervende bossen 

wandelen. Daarbij zijn er kapitalis
ten die geld kunnen verdienen aan een 
zekere mate van onrust. De konsument 
zal moeten betalen om de rotzooi op 
te laten ruimen. 
Zo wordt de 'natuur' door links en 
rechts gebruikt. De één door uit te 
leggen dat we er 'verkeerd' mee om
gaan en de andere door te zeggen 
dat we de zaak beter moeten 'rege
len'. 
Wat tijdens Bosalarm gebeurde (en al 
lange tijd daarvoor) is dat de mi
lieubeweging zich niet profileerde. 
De milieudeskundigen kwamen niet het 
stadium van techniese oplossingen 
- de symptoombestrijding - te boven. 
Dat lag niet aan het bos, niet aan 
de vorm van de kampagne, maar aan 
het ontbreken van een goed uitge
werkte maatschappelijke visie. Daar
door leken de eisen van de milieube
weging zo sterk op die van het mini
sterie: alleen de voorgestelde tech
nieken en het tempo van introduktie 
waren enigzins verschillend (voor 
de deskundige). 

motivatie 

Het zijn niet de bossen die een kam
pagne 'groen' of 'lief' maken. Het 
zijn wel de bossen die kapot gaan en 
mensen zullen motiveren tot aktie. 
Het is goed om op de effekten van 
vervuiling te wijzen, zeker als ze 
zo enorm schokkend zijn als het mas
saal sterven van bossen. Het zou 
doodzonde zijn als de milieubeweging 
dan ook niet aan milieu-edukatie zou 
doen als middel om mensen tot aktie 
te bewegen. 
Komend jaar zullen weer een reeks ak
ties gevoerd worden. Eind april is de 
internationale aktieweek tegen zure 
regen. De milieubeweging zal voor die 
tijd met een visie op luchtvervuiling 
moeten komen die, ook in brede kam
pagnes, overgedragen kan worden. De 
milieubeweging zal zich niet moeten 
laten verleiden om symptoombestrij
ding op de voorgrond te zetten zodat 
de werkelijke oplossingen achter de 
horizon van de zogenaamde lange ter
mijn verdwijnen. We vechten al zo 
lang voor alternatieve energieplan
nen, demokratiesen gedecentrali
ceerde enèrgiesystemen, isolatie, 
openbaar vervoer, de produktie van 
degelijke en noodzakelijke goederen, 
het einde van de wapenwedloop. Deze 
eisen zijn altijd genegeerd of be
streden door de industrieën en (on) 
verantwoordelijke regeringen. Nu is 
het te laat voor vele meren en bos
sen. Dit feit moet op de voorpagi
na's komen, samen met de eisen die 
we al zo lang stellen. Want die ei
sen vormen de enige basis voor een 
werkelijke oplossing van de zure 
regenproblematiek. 

Thijs de la Court 
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Koöperaties blazen windmolenmarkt 
nieuw leven in 

De toepassing van windenergie in Nederland komt nauwelijks 
van de grond. Orders voor turbines blijven uit, onder meer 
door de nog te hoge prijs. 
Investeringen zijn nodig, maar de (elektriciteits)bedrij
ven houden de hand op de knip. Koöperatieve verenigingen 
voor windenergie, zoals onlangs in Haarlem opgericht, 
trachten de impasse op de windmolenmarkt te doorbreken. 

Dat het gebruik van windenergie voor 
de elektriciteitsvoorziening een 
goede zaak is, is een feit dat niet 
alleen door de (anti-kern)energiebe
weging wordt yerkondigd. De laatste 
jaren zijn ook politici, industriële 
bedrijven en een aantal elektrici
teitsmaatschappijen het nut en/of de 
wenselijkheid van deze schone ener
giebron gaan inzien. 
Maar •••.• met mooie woorden blijkt 
de daadwerkelijke toepassing van 
windenergie nauwelijks van de grond 
te komen. 
Enerzijds is dit te wijten aan alle 
problemen die komen kijken bij het 
plaatsen van een windmolen. De ver
gunning-verlenende instanties zijn 
veelal huiverig voor dit 'storend' 
objekt. Anderzijds is dit te wijten 
aan een te klein aantal (elektrici-
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teits)bedrijven dat wil investeren 
in windenergie. De kosten blijken 
in de meeste gevallen niet op te we
gen tegen de te verwachten baten. Dit 
wordt veroorzaakt door de nog te hoge 
kostprijs voor de huidige molens, 
maar ook doordat ze meestal niet op 
een plaats met voldoende wind kunnen 
worden gezet. En natuurlijk is het 
zo dat de maatschappelijke voordelen 
niet in de kosten/baten berekening 
van de afzonderlijke investeerders 
kunnen worden meegenomen. 

Denemarken 
In Denemarken is door het ontstaan 
van een speciale beheersvorm het aan
tal windmolens de afgelopen jaren 
sterk toegenomen. In kollektief be
heer worden windmolens op plaatsen 

met voldoende wind gebouwd, direkt 
gekoppeld aan het elektriciteitsnet, 
zonder direkte relatie met een afne
mer •. Partikulieren investeren geza
menlijk in de molens en het elektri
citeitsbedrijf betaalt 85% van de 
normale elektriciteitsprijs aan de 
eigenaren. Op deze wijze zijn inmid
dels ± 700 windmolens in Denemarken 
gebouwd. De deense windmolenindus
trie heeft zodoende een goede thuis
markt voor haar produkten gekregen. 

ideeën overgewaaid 

Naar aanleiding van het sukses in De
nemarken zijn ook in Nederland in een 
aantal plaatsen initiatieven ontstaan 
om op vergelijkbare wijze de bouw van 
windmolens te stimuleren. 
Eén van die plaatsen is Haarlem, waar 
de Werkplaats Energie-aktie in samen
werking met het Centrum voor Energie
besparing het Deense idee heeft aan
gepast aan de Nederlandse situatie. 
Ook in Delft, Amsterdam, Groningen, 
•••• zijn mensen aan de slag gegaan. 
Na een lange voorbereidingstijd be
gint het plan in Haarlem nu vorm te 
krijgen. 
Het is de bedoeling om met 150 à 200 
partikulieren (kleinverbruikers in de 
terminologie van de elektriciteitsbe
drijven) een professionele windmolen 
te laten bouwen en te beheren. 
Daartoe is onlangs de coöperatieve 
Vereniging Windenergie Haarlem (VWH) 
opgericht. Het voor de bouw benodigde 
geld (ongeveer !100.000) wordt door 
de leden aan de VWH geleend, die het 
hun in 15 jaar met een lage rente en 
deelneming in winst/verlies terugbe
taalt. Oe molen wordt op een gunstige 
lokatie geplaatst waarbij gekeken 
wordt naar aansluiting op het elek
triciteitsnet, de hoeveelheid wind en 
eventuele overlast voor anderen. 
De drie belangrijkste punten van het 
plan zijn: 
- de medewerking van het elektrici
teitsbedrijf, dat de aan het net ge
leverde stroom tegen een aanvaardbare 
prijs afneemt; 
- het verkrijgen van een goede plaats 
om de molen te bouwen; 
- het meedoen van voldoende mensen. 

tarief 
In Haarlem heeft de VWH ervoor geko
zen eerst de medewerking van de ge
meente voor de elektriese aansluiting 
en de vergoeding en voor de vergunning 



te regelen. Dit overleg heeft inmid
dels geleid tot een g~nstig terugle
vertarief voor aan het net geleverde 
elektriciteit. Het gemeentelijk ener
giebedrijf zal de VWH per geleverde 
KWh de brandstofvergoeding + 6,5 cent 
vergoeden. Dit komt in Haarlem neer op 
19,5 cent per kWh oftewel 75% van de 
elektriciteitsprijs voor kleinverbrui
kers. Het is nog niet zo goed als in 
Denemarken, maar met deze prijs lijkt 
de exploitatie van een windmolen ren
dabel te kunnen worden opgezet. 
De plaats voor de molen is in Haarlem 
een moeilijkere zaak. De gemeente be
staat hoofdzakelijk uit stedelijk ge
bied. Er resteert slechts een smalle 
rand onbebouwd gebied aan. de oost 
zijde van de stad, die in aanmerking 
komt. De verwachting is echter dat 
dit geen probleem zal zijn om een 
acceptabele plaats te vinden. Voor 
verschil1ende plaatsen worden al ge
sprekken met de eigenaren/gebruikers 
gevoerd. 

enthousiasme 

Alhoewel het lidmaatschap van de VWH 
de verplichting geeft om een lening 
van !400 4 !1000 te verstrekken, zijn 
sinds de oprichting in juni j.l. ruim 
zestig mensen lid geworden en heeft 
een groot aantal mensen het in over
weging. 
Het blijkt dat er een grote groep 
mensen is die op deze wijze iets wil 
doen aan haar machteloze gevoel met 
betrekking tot de in Nederland ge
voerde energiepolitiek. Partikulie
ren krijgen de mogelijkheid om van
uit hun afkeer van kernenergie, ak
tief een bijdrage te leveren aan het 
gebruik van duurzame energiebronnen. 
In Delft, waar men ook al geruime 
tijd bezig is met het oprichten van 
een koöperatieve vereniging, is een 
geschikte plaats gevonden voor de 
windmolen. Hier is echter nog geen 
overeenstemming bereikt met het ener
giebedrijf. 

perspektleven 

Het exploiteren van windmolens is nu 
alleen nog aantrekkelijk als een be
drijf de windelektriciteit voor eigen 
gebruik kan aanwenden en daarmee de 
prijs van gewone elektriciteit uit
spaart. Als e.r elektriciteit moet 
worden teruggeleverd, wordt het al 
gauw onaantrekkelijk. Omdat coöpe
ratieve verenigingen geen eigen elek
triciteitsverbruik hebben, zal het 
tarief voor de aan het net geleverde 
elektriciteit in ieder geval hoger 
moeten worden dan het huidige terug
levertarief (12 à 13 cent per kWh). 
In Haarlem is dat nu gelukt. Het gaat 
hier echter om een klein energiebe
drijf met beperkte mogelijkheden voor 
windenergie. De realisatie van het 
plan in Haarlem zal gezien moeten 
worden als een eerste stap. Daarna 
zullen de grotere elektriciteitsmaat
schappijen in de windrijke gebieden 

moeten volgen met redelijke regeling
en voor dergelijke coöperatief be
heerde windmolens. Dit hoeft geen on
beperkt geldige regeling te zijn. Het 
doel is om het gebruik van Windener
gie van de grond te krijgen; dat de 
molens van de Nederlandse producenten 
door serie-produktie en modelverbete
ringen kunnen gaan konkureren met de 
traditionele elektriciteitsopwekkers. 
Als een regeling voo.r 10 à 15 jaar 
van kracht zal zijn, kan dit de ge
wenste impuls geven. De prijs van 
windmolens kan dan zodanig zijn dat 
meer bedrijven en ook de elektrici
teitsmaatschappijen gaan investeren 
in windenergie. Ook de kinderziektes 
zullen tegen die tijd wel vetdwenen 
zijn. Hopelijk zullen dan geen kom
plete wiekenstelsels meer naar bene
den komen, zoals laatst in Schiedam. 
Dat zijn voorvallen die slecht val
len,. alhoewel het negatieve effekt 
niet overdreven moet worden. 

elektriciteitsmaatschappijen 

De kans dat meer elektriciteitsmaat
schappijen het voorbeeld van Haarlem 
volgen is aanwezig, alhoewel de weer
stand om tegemoet te komen aan derge
lijke regelingen erg groot is. De 
elektriciteitsmaatschappijen, verenigd 
in de VEEN, hebben grote moeite met 
het afwijken van hun uniforme terugle
vertarief dat onlangs enigszins is 
verhoogd, maar nog te weinig om wind
energie aantrekkelijk te maken. Een 
aparte regeling buiten de teruglever
tarieven om, is dan ook voór de coöpe
ratieve windmolens noodzakelijk. Elke 
elektri~iteitsmaatschappij kan dit 
zelf doen en is niet ·gebonden aan de 
VEEN. Met allerlei kosten-techniese 
argumenten proberen de maatschappijen 
echter aparte regelingen te voorkómen. 
Maar als het maatschappelijk aanvaard 
is. dat windenergie een bijdrage aan 
onze elektriciteitsvoorziening moet 
leveren; zullen kreatieve wegen moeten 
worden gezocht. Een aparte regeling 
voor coöperatieve windmolens is dan 
een kreatieve weg die niet onoverko
melijk en diep ingrijpend is. Met 
name van de elektriciteitsmaatschap
pijen die bestuurd worden door een 
plaatselijke of provinciale overheid 
mag het meest verwacht worden. In de 
politiek is men het van links tot 
rechts erover eens, dat het gebruik 
van windenergie gestimuleerd moet 

worden. Het meewerken aan coöperatief 
beheerde windmolens door de. gewenste 
vergoedingen te geven, biedt de loka
le/provinciale politici de gelegen
heid om tegen weinig kpsten mee te 
werken aan de goede zaak. 
Het zou niet nodig moeten zijn dat 
kleinverbruikers gáan investeren in 
de openbare elektriciteitsvoorziening 
Maar als de elektriciteitsmaatschap
pijen het op het gebied van de scho
ne energiebronnen laten afweten, kan 
het coöperatief beheer van windmolens 
door partikulieren een belangrijke 
funktie vervullen, al is het maar 
tijdel ijk. 

de markt 

Dat het gebruik van windenergie door 
stimulering van de markt tot stand 
moet komen, zal velen als onzinnig 
overkomen. Het marktmechanisme wordt 
op vele terreinen door overheidsbe-

moeienis verstoord, zo het uitkomt. 
Zo is het natuurlijk ook met de ener
giepolitiek. Het marktmechanisme 
wordt door de verdeling van onder
zoeksgelden, subsidies en dergelijke 
aardig verstoord. Toch is het nood
zakelijk om in deze situatie met de 
middelen die ons ter beschikking 
staan het gebruik van windenergie te 
realiseren. We moeten niet wachten 
tot op een eerlijke manier de onder
zoeksgelden zijn verdeeld of de mi
lieuvervuiling wordt belast. Nu zijn 
er middelen om iets te doen. Eén 
daarvan is het exploiteren van een 
windmolen door een coöperatieve ver
eniging. Het is tegelijkertijd een 
goede ervaring om bedrijfsmatig te 
werken, want we krijgen te maken met 
alle geneugten van het bedrijfsleven; 
de bank, de fiscus, premies, •••••• 
In Haarlem .proberen we op deze wijze 
met een grote groep mensen ons steen
tje bij te dragen. 
Voor verdere informatie over het 
coöperatief beheer van een windmolen, 
kan men zich wenden tot het landelijk 
steunpunt daarvoor. Jaap Langebach, 
Donkerstraat 17, Utrecht, tel. 030-
331328. 

Frans Rooijers, voorzitter van de 
coöperatieve vereniging windenergie 
Haarlem, Kampersingel 72, Haarlem, 
te 1. 023-312846. 
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Laatste hindernis voor Kalkar John Hontelez 

Nieuwe hoop voor Kalkartegenstanders? Of een laag bij de 
grondse politieke stunt? De aankondiging van de SPD-rege
ring in Nordrhein-Westfalen dat zij de opening van de 
kweekreaktor in Kalkar zal dwarsbomen, heeft naast opwin
ding ook cynisme opgewekt. Het is dan ook lang niet zeker 
of deze mededeling het startsein is tot feesten. 

In Nederland is sinds 1973 een groot 
en breed verzet tegen het snelle 
kweekreaktorprojekt in Kalkar ge
groeid. Ook in West-Duitsland is zo'n 
verzet in de loop der jaren opgekomen. 
De SPD, tot het einde van de jaren 
zeventig entoesiast voorstander van 
kernenergie, heeft, onder invloed van 
dat verzet, maar ook vanwege de tegen
vallende kosten en perspektieven, 
zich min of meer bij de tegenstanders 
geschaard. De regering Schmidt heeft 
in 1982 dan ook op het punt gestaan 
het projekt stil te leggen. De rege
ringskrisis, veroorzaakt door het 
weglopen van de FOP, voork\~am dit. 
Altans, dit is het verhaal wat ex-mi
nister Von Bülow later rondvertelde. 
Sinds 1982 is de SPO op bondsnivo in 
de oppositie, en als zodanig probeert 
zij de Grünen te bekonkurreren op on
der meer vredes-, energie- en milieu
gebied. Maar in verschillende deel
staten is de SPD daarentegen rege
ringspartij, en daar moeten zij méér 
doen om zich waar te maken. Zo is de 
SPD in Hessen in het moeilijke parket 
geraakt dat zij de steun van de Grü-
nen nodig heeft om te kunnen regeren, 
maar daardoor gedwongen lijkt enkele 
kernenergieprojekten (Nukem en Alkem) 
stop te zetten. 

verrassend ferm 

In Nordrhein Westfalen waren dit voor
jaar verkiezingen. De Grünen haalden 
er (weer) de vijf procent-grens niet 
en komen niet in het landsparlement. 
Daarentegen haalden de SPD de absolu
te meerderheid, zodat ze nu alleen 
regeren. De Grünen hadden bovendien 
een zeer ongelukkige kampagne, waar
bij ze er niet in slaagden hun be
langrijkste eisen voorop te stellen. 
Grote interne verdeeldheid en een 
slim inspelen van de SPD op het pe
dofilie-standpunt van de Grünen 
zorgden ervoor dat de SPD zich niet 
gedwongen voelde meer toe te zeggen 
op energiegebied dan ze van plan was. 
Daarom is het verrassend dat de SPD 
zich nu zo ferm opstelt. 
De SPD-regering staat deze maanden 
voor de beslissing Kalkar de laatste 
vergunningen te geven. De bouwers heb
ben steeds volgehouden dat deze ver-
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gunningen niet geweigerd konden wor
den, omdat met de reeds in 1972 ver
leende eerste algemene vergunning 
toestemming is gegeven voor het hele 
koncept. Aan de andere kant is dat 
koncept tijdens de bouw nogal veran
derd. Voor de Stop-Kalkarbeweging gaf 
dat ekstra argumenten om het projekt 
tebestrijden. Boer Maas, bekendste 
tegenstander van de kweekreaktor, 
eiste van de landsregering dat zij 
over enkele reeds verleende vergun
ningen opnieuw een inspraakprocedure 
zou openen, omdat deze vergunningen 
op essentiële punten waren gewijzigd 
nadat ze verleend waren. De rechter 
in Düsseldorf wees die eis in juni 
1984 af, maar ondert11ssen had de 
landsregering boer Maas op één be
langrijk punt gelijk gegeven: de bou
wers kregen in maart dat jaar te horen 
dat ze een aparte vergunning moesten 
aanvragen voor het inbouwen van een 
ander soort reaktorkern dan aanvanke
lijk het plan was. Maas gaat overi
gens in hoger beroep tegen de beslis
sing van de Düsseldorfse rechtbank, 
in een proces waarin echter de reak
torveiligheid een hoofdrol speelt. 

minder plutonium 
Reeds in 1974 besloten de bouwers een 
andere soort reaktorkern in te bouwen 
dan aanvankelijk gepland was. Oor
spronkelijk zou de kweekreaktor meer 
plutonium produceren dan hij aan 
splijtstof zou verbruiken. Netto zou 
hijdus werkelijk 'kweken'. Maar deze 
kern bleek te duur en in tweede in
stantie werd gekozen voor een ander 
type kern, die minder plutonium pro
duceert en meer elektriciteit. De 
bouwers waren van mening dat daarmee 
geen essentiële verandering plaats
vond en de inbouw van de kern zonder 
problemen kon worden toegestaan. 
Daar waren tegenstanders het niet mee 
eens. Roland Kollert, al tien jaar 
een van de wetenschappelijke steunpi
laren van Maas, heeft berekend dat de 
nieuwe kern 3,9 maal zo gevaarlijk is 
als de oorspronkelijk geplande. Uiter
aard is dit een omstreden stelling, 
maar de landsregering is er blijkbaar 
wel van overtuigd dat er sprake is van 
een niet te verwaarlozen verandering. 

hellevuur 
Het moment van de beslissing over die 
vergunning is nu genaderd. De bouwers 
willen uiterlijk eind dit jaar de 
kern plaatsen om volgend jaar te kun
nen starten. Farthmann, fraktieleider 
in de Landestag voor de SPD, deelde 
in 'Der Spiegel' van begin juli mee dat 
wat de SPD betreft "dit hellevuur 
niet ontstoken hoeft te worden". De 
kweekreaktor is zinloos geworden zegt 
hij. De duitse kweekreaktortechnolo
gie heeft geen toekomst, hij ziet ner
gens in de wereld een enkel teken 
dat er behoefte is aan een duitse 
kweekreaktor. Elektriciteit uit 
kweekraaktoren lijkt bovendien nog 
heel lang veel duurder te blijven 
dan die uit gewone kerncentrales. Om 
twee redenen: uranium blijft veel 
goedkoper dan verwacht werd en de bouw 
van kweekraaktoren is veel duurder 
dan gedacht. Op de vraag waarom 
Fahrtmann als minister in eerdere 
deelstaatregeingen alle vorige ver
gunningen heeft verleend terwijl de 
dwaasheid toch allang duidelijk was, 
antwoordt hij: "Ernstige twijfel kwam 
bij mij pas op toen de kweekreaktor 
al grotendeels klaar was en een stop
zetting van het projekt volgens de 
toenmalige technologieminster Hans 
Matthöfer even duur zou zijn geweest 
als het voltooien. In dat stadium was 
ik alleen vanwege ge arbeidsplaatsen 
een voorstander van doorbouwen. Ik 
betaal liever geld voor lonen en sa
larissen dan voor een dreigende Kon
ventionalstrafe. we hebben echter·: 

altijduitdrukkelijk verklaard dat 
daaruit geen verzekering van een late
re inbedrijfsstellingsvergunning ge
konkludeerd mocht worden en hebben 
daarmee voor ons de mogelijkheid open 
gehouden de gereedgekomen kweekreak
tor niet in werking te stellen." 

Europese kweekreaktor 
De opstelling van Fahrtmann werd op 
13 augustus door het bestuur van de 
SPD in Nordrhein Westfalen gesteund. 
Met 74 tegen 7 stemmen werd een voor
stel aangenomen de vergunningen niet 
te verlenen. 
De SPD-regering is vervolgens met de 



Bondsregering gaan praten.Oe stand
punten bleven tegenover elkaar staan. 
Dat kan nog een harde strijd worden. 
Want de Bondsdag heeft grote belangen 
bij het Kalkarprojekt. Op internatio
naal vlak is de positie van West
Duitsland zwakker geworden. Vorig 
jaar i s een afspraak (een Memorandum) 
gemaakt tussen Frankrijk, West-Duits
land, Engeland, Italië en België om 
gezamenlijk de kweekreaktortechnolo
gie te ontwikkelen. Onbeslist daarbij 
bleef of de eerstkomende europese 
heekreaktor in West-Duitsland , Enge
land of Frankrijk zou komen te staan. 
West-Duitsland en Frankrijk zijn er 
allebei op gebrand, Engeland kijkt 
liever nog wat de kat uit de boom. De 
Bondsregering heeft politiek echter 
nauwelijks mogelijkheden na het dure 
Kalkaravontuur opnieuw geld in een 
kweekreaktor te steken. Ze heeft de 
westduitse elektriciteitsbedrijven 
meegedeeld dat die voor de financie
ring van duitse zijde moeten zorgen. 
Ondertussen lijkt het erop dat Frank
rijk en Engeland onderling al uitge
maakt hebben dat de vo1gende kweek
reaktor in Frankrijk moet komen (Su
perphenix 2). Omdat Italië en België 
wat kernenergie betreft erg op Frank-

rijk zijn geöriënteerd, lijkt het 
toch al een moeilijke zaak voor de 
Bondsrepubliek om van Frankrijk te 
winnen . Het niet doorgaan van Kalkar 
betekent natuurlijk de nekslag in 
dit gevecht. 

pertijpolitieke belangen 

Maar er spelen nog andere, partijpo
liti"eke, belangen een rol. Volgens 
Friedrich Wilhelm Graefe zu Baring
derf, fraktievoorzitter van de Grünen 
in het ~uropese Parlement en afkoms
tig uit Nordrhein-Westfalen, is de 
SPD al bezig met de kampagne voor de 
Bondsdagverki·ezingen in 19B7. Belang
rijkste doel : regeringsverantwoorde
lijkheid zonder van de GrUnen afhan
kelijk te warden . Daarom .probeert de 
SPD de GrUnen wind uit de zeilen te 
nemen, vooral op milieu-, energie-, 
en vredesgebied. Bovendi en is Johan
nes Rau, de minister-president van 
~ordrhein-Westfalen, een zeer kans
rijke kandidaat.voor het lijsttrekker
schap van de SPD.' Die moet dus een 
groen image oppoetsen. 'FriWi' is ove
rigens zeer pessimisties over de af
loop. Hij verwa·cht dat de SPD binnen
kort zal meedelen dat ze onder pro-

test de vergunning verleent, onder 
zware ~ruk gezet door de CDU/ CSU/ FDP
r~gering in Bonn . Dit spelletje 
speelt de SPD volgens FriWi keer op 
keer. Het maakt hem zichtbaar razend. 

zelfvertrouwen kwijt 
De kleine groep tegenstanders in Kal
kar zelf wacht hoopvol af. Maria Han
sen , lid van de Stop Kalkar-groep, 
durft geen voorspelling te doen. Ze 
was nogal verrast; de anti-kernener
gie beweging in Nordrhein-Westfalen 
was ingezakt. Buitenparlemantair ver
zet kan daarom nauwelijks een reden 
zijn voor de nieuwe houding van de 
SPD. Ze put vooral hoop uit de panie
kerige en onzekere reakties van de 
bouwers . Die lijken hun zelfvertrou
wen kwijt te zijn . Een teken dat er 
serieus iets aan de hand is. 

Laten we het hopen. Maar bovendien 
het zekere voor het onzekere nemen. 
Het proces van boer Maas blij ven 
steunen en onverminderd naar middelen 
blijven grijpen om dit waanzinnige 
projekt te bestrijden. 

• 
Foto : Gerlo Beernink 
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Integraal energiebesparen 
in Hardenberg Ronald Jansen 

In de scenario's van de milieubeweging vormen energiebe
sparing en de introduktie van warmte-kracht-koppeling, 
wind en waterkracht de basis van elektriciteitsopwekking 
zonder kernenergie. Veel klups trachten zo'n beleid van de 
grond te krijgen. 
Ook het Landelijk Energie Komitee is een projekt gestart 
om decentrale elektriciteitsopwekking (DEO) te stimuleren. 
Ronald Jansen, medewerker aan dit projekt, sprak met de 
wethouder en de energie-ambtenaar van de gemeente Harden
berg over hun proef met integraal energiebesparen. 

Met een oppervlak van 18.500 ha, een 
inwonertal van 32.000, een stad en 
acht kerkdorpen, één groot indus
triegebied (plasticfabriek) en een 
uitgebreide rekreatiesektor (Slagha
ren) mag Harderberg aardig represen
tatief voor de middelgrote Neder
landse gemeente heten. Harderberg 
ligt in Noord-oost Overijssel, pre
cies halverwege de spoorlijn Zwol
le-Emmen. De politieke verhoudingen 
vertonen er, in overeenstemming met 
het natuurschoon langs de Overijs
selse Vecht, een harmonieus beeld: 
CDA, PvdA en GPV maken met respek
tievelijk 2, 1 en 1 wethouder in 
het gemeentebestuur de dienst uit. 
Geen plek dus waar je zo snel een 
vooruitstrevend energiebeleid zult 
vermoeden - een vermoeden dat ver
volgens niet volledig door de fei
ten wordt bevestigd. 
Voor Harderberg gloren er op ener
giegebied namelijk betere tijden, 
naderbij gebracht door haar repre
sentativitiet: samen met onder 
meer Wijchen en Rosmalen moet het 
als proefgemeente een voortrekkers
ra? vervu17en via het projekt "In
tegraa 1 Energiebesparen" van de 
onder EZ resorterende Nederlandse 
Energie Ontwikkelings Maatschappij 
(NEOM). Slaagt de NEOM-opzet, dan 
kunnen andere gemeenten het model 
Harderberg volgen. De bedoeling is 
dat op verschillende deelgebieden 
- waaronder isolatie, warmte/ 
kracht-koppeling, waterkracht, bio
gaswinning en voorlichting - gestal
te wordt gegeven aan een samenhang
end energiebeleid in Harderberg. 
Bij elkaar een tiental projekten 
waarvoor op korte termijn keuzes 
moeten worden gemaakt. 

integrale aanpak 

Nadat eind 1984 medewerking aan het 
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plan was toegezegd, werd een stuur
groep opgericht waarin NEOM, gemeen
te, woningkorporatie, het regionaal 
gasbedrijf (Cogas) en de IJsselcen
trale tiJC, het provinciaal elektri
citeitsbedrijf) samenwerkte. Ook za
gen verschillende werkgroepen het 
daglicht, die de projektvoorstellen 
moeten uitwerken. Maar al gauw bleek 
dat de NEOM zicht met Integraal Ener
giebesparen danig in uitvoerbaarheid 
te hebben verkeken. In de proefge
meenten rezen problemen. Allereerst 
funktieneerde het mechaniese model 
van de opeenvolgende stappen ("in
troduktie, oriëntatie, onderzoek, 
voorlichting, uitvoering, nazorg en 
evaluatie") niet zo bijster. Men 
dacht in de gemeenten met een schone 
lei te kunnen beginnen, maar de 
startsituatie was ingewikkelder dan 
op papier. De logiese eerste stap van 
een isolatieprogramma ging in Harder
berg de mist in, omdat een belang
rijke woningvereniging haar eigen, 
beperkte isolatieplan in uitvoering 
had en niet genegen was, omwille van 
een onzeker perspektief, de zaak om 
te gooien. Op de tweede plaats was 
er binnen het gemeentelijk apparaat 
niemand die de integrale kar kon 
trekken. 
Wethouder Gritten (PvdA) wees er 
tijdens het gesprek fijntjes op dat 
hij "naast energie nog 6 andere za
ken in de portefeuille" heeft. Het 
was dan ook geen overbodige luxe dat 
een energie-ambtenaar werd aangesteld 
in de persoon van het voormalige 
hoofd Dienst Gemeentewerken, J. Spee
kenbink. Via een interne reorganisa
tie rolde hij in de funktie van 
energiekonsulent ("een betere naam 
hebben we nog niet verzonnen"), nadat 
hij al eerder blijk had gegeven van 
interesse in energiezaken. In 1979 
was hij mede-samensteller van het 
rapport "Verkenning van maatregelen 

tot beperking van het energieverbruik 
in de gemeente Harderberg". 

Loekl 

In Harderberg werkte de beperking 
van het energieverbruik na 1979 niet 
optimaal, want de aanbevelingen van 
Loekie (lokale energie kommissie) 
kwamen niet of nauwelijks uit de verf. 
De resultaten bleven beperkt tot in
cidentele maatregelen: spouwmuuriso
latie en dubbel glas in gemeentelijke 
gebouwen. Volgens Speekenbrink - die 
overigens ook diskussieleider tijdens 
de BMD-inspraakrondes was -, is na de 
jaren van idealistiese benadering een 
meer pragmatiese kijk op energie ge
wenst. "Voor mensen gelden nu veel 
meer dan vroeger de financiële argu
menten bij energiebesparing. Je moet 
daar terdege rekening mee houden. In 
feite wordt zo'n houding ook flink 
aangewakkerd als er eerst zuiniger 
met energie moet worden gedaan en 
vervolgens de prijzen van bv. elek
triciteit omhoog gaan vanwege de 
overkapaciteit." 
De mate waarin de NEOM-experimenten 
kostendekkend zijn, is voor de ge-



meente bepalend bij de keuzes. Wet
houder Gritter: "Die nadruk op de 
kosten krijg je door de gemeentelij
ke bezuinigingen. Onze polsstok is 
niet erg lang. Wat de terugverdien
tijd van de projekten aangaat, vin
den we dat drie tot vijf jaar .rede
lijk is. Oe NEOH is vooral een fi
nancieel instituut. Zij betaalt 50 % 
van de haalbaarheidsonderzoeken, 
blijkt 't niet haalbaar, wordt 't 
in een schenking omgezet. Ook in 
eventuele investeringen draagt de 
NEOM voor 50% bij. Oe techniese 
uitvoering moet allemaal in het 
veld gebeuren , deskundigen hebben 
we er momenteel nog niet voor aange
trokken." 
Volgens hem zullen gemeente en be
drijfsleven eerder resultaten willen 
zien dan de NEOM. Gritter haalt het 
voorbeeld aan van een al wat geda
teerder plan om op 't terrein van de 
oude zuivelfabriek 97 woningen via 
warmte/kracht en warmtepompen van 
energie te voorzien. IJC en Cogas 
hadden berekend dat dit projekt haal
baar zou zijn. De plannen waren ech
ter, naar de woorden van Gritter, 
"in een te vergevorderd stadium". 
Waarmee hij bedoelt dat het plan te 
afwijkend werd bevonden. "Men waagt 
zich hier niet snel aan een experi
ment, men zegt: laat eerst anderen 
de kinderziektes maar oplossen". 
Er zoude.n te veel installatie- en 
bouwtechniese veranderingen moeten 
worden doorgevoerd, terwijl de ar
chitekten gewend zijn traditionele 
systemen toe te passen. De betrok
kenheid van de gemeentepol i·tiek 
bij energiezaken ligt op deze~fde 
lijn. Wethouder en ambtenaar zijn 
het niet eens over terugverdientijden 
en de rol van de NEOM. Spekenbrink: 

"Feitel ijk heeft de gemeente zich 
over de problematiek vàn de terugver
dientijd nog niet uitgesproken. Bin
nen de Stuurgroep gaat men eerder uit 
van een. gemiddelde terugverdientijd 
van ca. 10 jaar. De partikulier han
teert voor zichzelf een tijd die in 
Harderberg rond de 4-5 jaar ligt. 
Het verschil met Gritter zou wel eens 
te maken kunnen hebben met ' t feit 
dat Gritter naast wethouder en voor
zitter van de Stuurgroep ook lid van 
het dagelijks bestuur van een woning
vereniging is. Misschien dat daar bij 
spouwmuur-isolatie i nderdaad van zeer 
korte terugverdientijden wordt uit
gegaan" . 
En over de NEOM: "Ik vind dat de NEOM 
wel degelijk de technies~ te~nis in 
huis heeft, de juiste know-how, om 
het projekt te laten slagen. Ze zijn 
heus niet alleen geldverschaffer." 
SCherpe kritiek uit Speekenbrink ech
ter op de SVEN (Stichting Voorlich
ting Energiebesparing Nederland), 
die binnen het Harderbergse proefpro
jekt voor de voorlichting zorg be
hoort te dragen. SVEN is inaktief en 
levert slechte dienstverlening . lie
ver zou hij zien dat bijvoorbeeld 
Energie Anders de voorl ichting gaat 
verzorgen, een organisatie waarmee 
hij ondertussen goede kontakten 
heeft opgebouwd. 

belemmeringen 

Het bovenstaande wekt misschi~n de 
indruk dat 't wel of niet slagen van 
energieprojekten in gemeenten af
hankelijk is van interpe problemen. 
gebrek aan kontinui teit, geld. 
menskracht of enthousiasme. Een hele 
reeks van belemmerende faktoren 
gaat de gemeentegrenzen echter te 

buiten. (Alhoewel die ook weer regel
matig misbrutlet worden om zich tegen 
kritiek op een falend beleid in te 
dekken!) 
Wat voorbeelden: 
1) Er zijn in Mederlànd van de ruim 
740 gemeenten ongeveer 160 die bij 
een gas- en/of elektriciteitsbedrijf 
betrokken zijn (eigendom of Gemeen
schappeli jke Regeling). Over het al
gemeen gaan van deze bedrijven posi
tieve impulsen uit, die bij de ande
re gemeenten ontbreken. Vooral daar 
waar sprake is van een· aktief nuts
bedrijf en de w}l bij politici/be
leidsmakers zijn resultaten te beha
len. De marges voor een gemeente 
zónder nutsbedrijf om een eigen 
DEO-beleid op poten te zetten zijn 
tamelijk smal . 
2) Op landelijk nivo is er sprake 
van een voor energiebesparing nade
l ig financieel/vergoedingensyste~m 
(exploitatie-vergoedingen bij in
stellingen); een ondoorzichtige re
gelgeving en subsidiering; een on
samenhangend onderzoeksbeleid en 
een gebrekkige koordinatie tussen 
ministeries. 
3) De aardgas-politiek rammelt van 
alle kanten. Dit betekent onder 
meer dat voor gas, ingezet bij warm
te/kracht-koppeling (rendement: 
70 - 90%), de hoogste inkoopprijs 
moet worden betaald, terwijl voor de 
elektriciteitsproduktie bij centr~
les en bij stadsverwarming (met 
minder hoog rendement) speciale lage 
g4starieven gelden. 
4) De terugleververgoedingen die de 
elektriciteitsproducenten hanterert 
zijn te laag. Wanneer windmolee ex
ploitanten en andere (kleinere) 
zelfopwekkers hun overtollige stroom 
·terugleveren aan het net, ontvangen 

Zonnewoningen 
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ze een vergoeding voor de uitge
spaarde brandstofkosten en een klei
ne vergoeding voor het uitgespaarde 
centrale vermogen. In Friesland en 
Haarlem zijn de teruglevertermijnen 
met resp. 15 en 19 cent /kWH het 
hoogst. 
5) Er zijn voor een gemeente/nutsbe
drijf allerlei bestuurlijke perike
len bij de invoering van DEO-vermo
gen. Produktiebedrijven (met name de 
Zuid-Hollandse) beschouwen DEO als 
een aantasting van hun monolpolie
positie en hanteren een boeteregiem. 
Dit houdt onder meer in dat distri
butiebedrijven een vergoeding van 
75 gulden per opgestelde KW DEO-ver
mogen moeten betalen wegens het ver
mogen dat de producent zegt in re
serve te moeten houden. 
6) Nutsbedrijven komen in tegenstel
ling tot bedrijven als non-profit-in
stellingen niet in aanmerking voor 
de zgn. WIR-premie, die bij energie
projekten tot 40% van de investering 
kan oplopen. Een ongewenste achter
stelling, omdat juist de nutsbedrij
ven een belangrijke exploitatie-taak 
op het gebied van de centrale opwek
king hebben. 
7) Vooral veel kleinere gemeenten 
maken geen gebruik van de "Regeling 
geldelijke steun beperking energie
verbruik in de non-profitsektor"; 
het schort er aan kennis en aan in
terne organisatie. Daarnaast geldt 
deze non-profit-regeling alleen voor 
investeringen in de eigen gemeente
lijke gebouwen, niet voor aktivitei
ten van het nutsbedrijf bij derden. 
Dit verhindert de uitbreidingsmoge-
l ijkheden van DEO. · 
8) De kostprijs van DEO-installaties 
is nog hoog door het ontbreken van 
serieproduktie; steunmaatregelen 
zijn hard nodig. 

IJsselcentrale 

Ook in Harderberg lopen de kontakten 
met de producent, IJC, allesbehalve 
soepel. Er leven ideeën om bij een 
cluster van gemeentelijke gebouwen 
rond het gemeentehuis warmte/kracht
koppeling toe te passen met distri
butie van warmte en elektriciteit. 
Gezien de afstanden zijn er goede 
mogelijkheden. De energ.ie-ambtenaar: 
"IJC ziet dat niet zitten, omdat het 
zou inhouden dat de gemeente bezig 
is met energiedistributie buiten de 
gebouwen. Het zou prachtig zijn als 
we zouden kunnen doorleveren, we 
hoeven niet persé aan IJC terug te 
leveren. Maar we praten óók over 
gunstige terugleververgoedingen. Mo
menteel is dat 11,7 cent/kWH, maar 
IJC slaat dicht als het over een 
verhoging gaat. Misschien dat we 
via het kontakt in de Stuurgroep 
toezeggingen kunnen losweken. Er 
ligt ook een brief aan IJC over het 
thema klaar, maar B & W zijn huive
rig om hem te versturen. Toch lie
ver eerst praten, denkt men. Aan de 
andere kant is voor mij niet duide-
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lijk waar IJC, wat DEO betreft, nu 
precies staat." 
Eventueel zou er tussen IJC en Har
derberg een kontrakt voor huurkoop 
(leasing) gesloten kunnen worden, 
waarbij IJC de installatie "least", 
de gebruiker de ekonomiese eigenaar 
wordt, de juridiese echter pas na 
afloop van de huurkoop (15 jaar). De
ze kans schat Speekenbrink niet hoog 
in, omdat dat volgens hem problemen 
met de gemeentebegroting zou veroor
zaken en de verhouding tot de IJC 
problematiese kan maken. 

140.000 leghennen 

Naast warmtekracht-koppeling bij ge
meentegebouwen en de plasticfabriek 
ziet Speekenbrink ook brood in klei
ne waterkrachtcentrales in de Vecht. 
Hierover is door studenten van de TH 
Twente een rapport geschreven. Ook 
gaat waarschijnlijk het kleine Gor
kumse buro Inogas de mogelijkheden 
van een biogasinstallatie bij een 
aantal Harderbergse kippenfarms be
kijken. Met 140.000 leghennen is dat 
volgens hem een aantrekkelijke optie. 
Waar Speekenbrink ook veel tijd in 
stopt is het opzetten van een ener
gie-informatiecentrum in Harderberg. 
Als voorbeeld noemt hij "De Wegwij
zer" in Enschede, waar de verhuur 
van apparatuur, voorlichting., ser
vice e.d. zich door een verbruiks
vriendelijke benadering kenmerken. 
De situatie per 1 januari 1986 (het 
kleine gemeentelijke gasbedrijf 
wordt dan verkocht) zou voor de 
Harderbergers inhouden dat ze voor 
gas, water en licht op 3 verschil
lende plaatsen buiten de gemeente 
moeten zijn. Voor gas bv. in Almelo. 
Een eigen verbruikerskantoor is dus 
hard nodig en Sp.eekenbrink probeert 
via het NEOM-projekt IJC en Cogas 
voor deelname te strikken. 

reorganisatie 

Tot eind jaren 50 had Harderberg 
zijn eigen energiebedrijf, nu wordt 
binnenkort dus het laatst overgeble
ven deel ervan verkocht aan het re
gionale gasbedrijf. Deze tendens 
tot schaalvergroting is niet alleen 
in deze gemeente te bespeuren. Van 
Aardenne wil naast de vorming van 
drie tot vijf grote produktiebedrij
ven de distributiesektor uitdunnen 
tot maximaal zo'n 30 - 40 bedrijven. 
Hoewel reorganisatie zeker niet 
overbodig is, zitten er aan de plan
nen van EZ verschillende luchtjes. 
Eén ervan is, dat de nieuwe distri
butiebedrijven met het grootschalige 
produktiepark in konkurrentie moeten 
treden, via de decentrale opwekking. 
Of dit ooit van de grond komt valt 
gezien de vele belemmeringen te be
twijfelen. Daarnaast krijgen de gro
te stroomboeren een machtspositie 
die het mogelijk zal maken DEO van 
de markt te weren en de distributie
bedrijven beperkingen op te leggen. 

Wethouder Gritter is wel voorstander 
vari een grootschalige produktie
struktuur. "Wanneer je, zoals nu, 
toch al afspraken over tarieven en 
het gezamelijk dragen van produktie
kosten hebt, kun je net zo goed fu
sies aangaan. Wat de gevolgen zijn 
van de scheidin9 tussen de produktie 
en distributie (Momenteel produceren 
de provinciale bedrijven niet alleen 
maar hebben ze ook een distributie
taak (omvat 2,3 van de 5,6 miljoen 
elektriciteitsaansluitingen). In 
een nieuwe wet moeten de bedrijven 
funktioneel en juridies gescheiden 
worden, gezien de grote verschillen 
in het takenpakket. Het distributie
bedrijf is verbruikersgericht, het 
streven van het produktiebedrijf is 
vooral: goedkope stroom leveren 
(doet er niet toe, waarvandaan). 
Een voordeel van scheiding kan zijn 
dat eerder in DEO geïnvesteerd 
wordt; een nadeel is in ieder ge-
val dat het gepaard gaat met een ver
dere machtskoncentratie binnen de 
produktiesektor.), daar heb ik niet 
zo'n kijk op. Ik denk wel dat het 
voor DEO juist voordelen oplevert." 
Over de schaalvergroting binnen de 
distributie heeft Gritter verder 
geen uitgesproken visie, wel deelt 
hij de mening dat de relatie ver
bruiker - bedrijf wel eens zou kun
nen verarmen. 

Of al de prachtige plannen - of ook 
maar een deel ervan - werkelijkheid 
worden, zal in de komende maanden 
moeten blijken. Aan Speekenbrink zal 
het waarschijnlijk niet liggen. Voor
zichtig worden er kontakten gelegd 
tussen de plaatselijke energiegroep 
en de gemeente. Daar waar de doelen 
overeenkomen, is samenwerking de 
moeite waard, zo redenert men. 

• 



Weer kans op dumpingen 
De dumping van kernafval in zee wordt opnieuw het hete 
hangijzer op de Londen Dumping Konventie die van 23 tot 
28 september plaatsvindt. Twee jaar geleden besloot de 
meerderheid van de 37 deelnemende landen tot een morato
rium op de dumping van laag en middelaktief kernafval. Nu 
staat een algeheel verbod op de agenda, maar de VS, Japan 
en Engeland zullen er al l es aan doen om het niet zover te 
laten komen. 

Toen in februari '83 ~e Konventie be
tot een moratorium besloot, was Enge
land niet van plan ~aar dumpingen op 
te geven . Er was zelfs een speciaal 
schip gebouwd om de vaten kernafval 
van onderuit het schip te kunnen la
ten zinken. Oe vaten hoeven dan niet 
meer met takels overboord gezet te 
worden en Greenpeace-aktivisten 
krijgen niet langer de kans om met 
dramatiese akties de publieke opinie 
tegen de dumpingen te richten. 
Maar het verzet tegen de engel se 
dumpplannen kwam in '83 uit een an
dere hoek. Gesterkt door het meer
derheidsbesluit van de Kon·ventie be
sloot de machtige zeeliedenvakbond 
de dumping besmet te verklaren. Zo 
kreeg Tatcher geen bemanning bij el
kaar voor het nieuwe schip. Tot nu 
toe heeft de britse regering het 
nog niet aangedurfd ongeorganiseerde 
zeelieden of mariniers in te schake
len. maar het is de vraag hoe lang 
dat nog zo blijft. Engeland stelt 
zichze.lf voor de keuze om óf nog ja
ren met het lastige kernafval opge
scheept te blijven óf een heftige 
maar korte konfrontatie met zeelie
den. milieuactivisten en de interna
tionale publieke opinie aan te gaan. 

Japan 

Aan de andere kant van de wereld 
ligt een land dat tienduizenden va
ten kernafval in de diepe oceaan
troggen wil dumpen: Japan. 
Japan is een van de meest voortva
rende landen op het gebied van kern
energie. Het heeft 25 centrales in 
bedrijf en plannen voor nog eens 20 
centrales. Het japanse afvalprobleem 
is navenant. Opslag op land heeft al 
lerlei verzet opgeroepen maar boven
dien vindt de japanse atoomlobby dat 
dumping in zee een akseptabele oplos 
sing is. 
Veel Japanners zijn het daar niet mee 
eens. maar de krachtigste oppositie 
komt van de Pacific-landen. "Als het 
zo vei l ig is, dump het dan in Tokyo , 
maar hou mijn Pacific atoomvrij", is 
het credo van hun verzet. De eilan
denrijkjes Nauru en ~iribati kwamen 
op de Londen Dumping Konventie in '83 

met he~ voorstel een algeheel verbod 
op dumping af te spreken. Dat voor
stel haalde het toen niet maar het 
initjatief kreëerde wel de sfeer 
waari~ Spanje succesvol een moratori
um voor kon stel len . Oe Pacificbewo
ners zijn zeer uitgesproken in hun 
verzet tegen het nucleair gebruik van 
hun gebied. Onlangs nog, in augustus. 
verklaarden elf Pacificstaatjes, 
Nieuw Zeeland en Australië hun gebied 
atoomvrij. 
De japansé premier Nakasone heeft 
herhaaldelijk gezegd dat wanneer de 
Pacificstaten zich ertegen verzetten, 
hij niet zal dumpen . Dit betekent niet 
dat Nakasone zijn dumpplannen opgeeft, 
~ar dat hij ervoor wil zorgen dat de 
Pacificlanden de dumping accepteren. 
Om de eilandstaten een eind·je op weg 
te helpen bij hun standpuntverande
ring biedt Japan ekonomiese hulp aan. 
Ekonomiese steun is altijd verleide
lijk voor kleine landjes met maar een 
paar duizend inwoners en zeer beperkte 

produktiemogelijkheden. De reis die 
Nakasone afgelopen januari maakte naar 
Fiji, Papua Nieuw Guines, Nieuw Zeeland 
en Australië had ook tot doel de banden 
te verstevigen. Japan heeft nog de tijd 
voordat het kernafvalprobleem akuut 
wordt en de tijd werkt in het voordeel 
van deze ekonomiese gigant. 
Oe VS wachten af hoe het Engeland en 
Japan vergaat. Amerika heeft geen 
haast om te dumpen, maar wil de optie 
wel open houden. 

onderzoek 

Een wapen dat de 'd~mplanden' op de 
komende Konventie zeker zullen ge
bruiken is het 'wetenschappelijk' on
derzoek naar de gevolgen van dumping, 
dat tijdens het moratorium is uitge 
voerd. Uit dat onderzoek zou blijken 
dat de dumpingen in de Noord-Atlan
tische oceaan geen 'signifikant' ge
vaar voor de mensen hebben o~gele
verd en dat dat waarschijnlijk ook 
zo za 1 b l ij ven • 
Het onderzoek is inhoudelijk bekri
tiseerd op de metodes die gehan
teerd zijn, daarnaast betekent vol
gens de kritici het 'niet signifikan
te gevaar' nog altijd dat de komende 
10.000 jaar tussen de 4.000 en 
12.000 mensen door vroegere en toe
komstige dumpingen zullen sterven, 
1 dode per ia 2 jaar. 
Het is n;et te hopen dat dergelijke 
wetenschappelijke diskussies de bo
~entoon gaan voeren op de Konventie. 
Je wordt er zo cynisch van als je 
die onderzoekers voor de zoveelste 
keer hoort bakkeleien over de statis
ties aantoonbare stralingseffekten 
op kortere en langere termijn. 
Zoals alle internationale verdragen 
is de Londen Dumping Konventie niet 
bindend. Dat wil zeggen wanneer een 
meerderheid besluit om een verbod op 
de dumping van kernafval in de Kon
ventie op te nemen, dan hoeft een 
minderheid zich daar niet aan te hou
den , Sterker nog, ook landen die het 
verdrag ondertekend hebben, hoeven 
zich daar in principe niet aan te 
houden. Er bestaan immers geen sanc
ties wanner het verbod wordt over
treden. 
Oe engelse zeeliedenvakbond heeft 
echter duidelijk gemaakt dat zo'n 
'papieren' vedrag toch belangrijk is 
in de strijd tegèn het dumpen van 
kernafval. 

• 
Aktiegroepen en kerkelijke orgJni
saties uit Japan en de Pacific voe
ren al een paar jaar een internatio
nale handtekeningenaktie om een de
finitief einde te maken aan de ja
panse dumpplannen. De aktie eindigt 
op 1 n~art 1986, Nuclear Free Paci
fic dag. Handtekeningenlijsten kun
nen aangevraagd worden bij: 
Northern Mariana Islands Citizens' 
Committe Against Nuclear Waste 
Dumping, P.O. Box 2349, Saipan CM 
96950. 
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Kettingaktie maakt een langzame start 

Eind mei startte de Kettingaktie te
gen Kernenergie. Opnieuw, moet erbij 
gezegd worden, want in 1981 werd ook 
al een aktie onder deze leuze ge
voerd. De resultaten zijn tot nu toé 
goed, maar van een massale deelname 
is (nog) geen sprake. Er moet dus nog 
flink getrokken worden aan het ver
spreiden van brieven. 
Tot 1 september hebben 6321 mensen 
aan de aktie meegedaan. Dit leverde 
een bedrag op van f37.307,52 op. Dat 
is een bedrag waar redelijk wat ak
ties mee betaald kunnen worden. Voor
lopig zijn dat akties rond de PKB en 
van het Platform, o.a. de aanstaande 
terreinbezetting in Moerdijk. Het 
geld is dan ongeveer op. Voor toe
komstige akties, o.a. rond de ver
kiezingen, moet het geld nog binnen
komen. 
Als begin van de aktie is de brief 
naar leden van Milieudefensie ge
stuurd. Zo'n 15 duizend mensen. Een 
analyse van de response maakt duide
lijk dat ongeveer een kwart van deze 
groep heeft meegedaan. Dat is raar, 
want vrijwel iedereen in deze groep 
is tegen kernenergie en iedereen kan 
een gulden missen. De overgrote meer
derheid van deze groep heeft nog niet 
kunnen deelnemen aan akties tegen 
kernenergie. De kettingbrief was voor 
hen de eerste mogelijkheid om iets 

Brosjure 'groen in de buurt 

De Stichting Milieu-Educatie heeft 
aan de hand van de affiche-tentoon
·stelling 'Natuur je buur' een brosju
re samengesteld, getiteld 'Groen in 
de buurt -Vernis, finish of start'. 
Deze brosjure gaat in op de problema
tiek van de groene aankleding van de 
woonomgeving en van natuuredukatie 
in de stad. Bovendien geeft de bro
sjure praktiese aanwijzingen voor 
mensen die met groen in de bebouwde 
omgeving bezig zijn. 
Volgens auteur Willem Hoogendijk is 
een uit de hand gelopen en eenzijdige 
goederenproduktie oorzaak van de mis
handeling van de natuur in zowel rij
ke landen als in de Derde Wereld. Te
gen deze achtergrond kunnen aktivi
teiten, zoals tegels lichten en 
groene plekken aanleggen in de stad, 
de oorzaken van de natuur-mishande
ling buiten schot houden of zelfs 
maskeren ('vernis'). 
BloeiTbakken in de straat en heemtui-
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tegen kernenergie te doen. Toch ge
beurde dat niet! 
Twee verklaringen klinken aannemelijk: 
1. Nogal wat mensen zeggen een afkeer 
te hebben van kettingbrieven en wil
len anderen daar niet mee benaderen; 
dit verklaart niet waarom ketting
brieven in het verleden wat soepeler 
zfjn verlopen, en ook niet waarom ze 
zelf niet storten. 
2. Het blad Milieudefensie (en de 
pers in het algemeen) hebben weinig 
over kernenergie gepubliceerd, daar
door leeft het punt niet voldoende. 
Het is duidelijk dat er geen grote 
ketting op gang is gekomen. De brief 
is niet voldoende doorgestuurd. 
Er is nu nog steeds een gestage 
stroom van reakties aan de gang. En 
die zal geruime tijd doorgaan. Hij 
wordt na de vakantieperiode groter, 
nu er ook weer tal van initiatieven 
komen om de brief te verspreiden. 
Bij deze dus een oproep om er nog 
eens flink tegen aan te gaan. En voor 
de enkeling die nog niet heeft meege
daan: het gironummer is 101100, Fonds 
Milieuvriendelijk Energiebeleid, Am
sterdam. Kettingbrieven kunnen worden 
opgevraagd bij Vereniging Milieude
fensie. 

Wim Combrink 

- vernis, finish of start' 

nen kunnen voor wijk- en natuur
groepen een eindaktiviteit vormen 
{'finish'). Volgens de schrijver 
daarentegen zouden zij een start 
moeten zijn voor verdere ekologiese 
en maatschappelijke bewustwording 
van het publiek. Om de natuur - en 
daarmee onze levensvoorwaarden - te 
redden gaat het er niet om een ver
keerde ekónomie of een grauwe woon
omgeving met een bloemetje te ver
sieren, noch om gevolgen proberen te 
verhelpen. Om de oorzaken te kunnen 
aanpakken is het noodzakelijk onze 
op hol geslagen ekonomie onder kon
trole te krijgen en van remmen te 
voorzien. 
Prijs f4,50. Te bestellen door over
maken van f7,00 (inclusief verzend
kosten) op gironummer 3180199 van 
Stichting Milieu-Educatie te Utrecht 
o.v.v. 'Groen in de buurt'. 
Kwantum-kortingen mogelijk. 

Gebruik het verzendhuis 

Veel milieu- en energiegroepen ver
kopen boeken, brosjures, buttons en 
ander 'voorlichtingsmateriaal' op 
een stand op de markt, bij informa
tieavonden of via een winkel. Het 
is een typiese lage-drempel aktivi
teit. Daarbij levert het wat geld op 
om andere akties mee te bekostigen. 
Het Verzendhuis van Aktie Strohalm, 
dat al enige jaren funktioneert, wil 
deze verkoop ondersteJnen. Ze heeft 
een brede sortering van allerlei 
materiaal, dat je aan de hand van 
een uitgavenlijst kan kopen voor 
doorverkoop. En je kunt het Verzend
huis inschakelen voor de versprei
ding van je eigen spullen. Er zijn 
ongeveer 50 zogenaamde depöts in 
het hele land. 

Voor informatie: Aktie Strohalm, 
Oude Gracht 42, 3511 AR Utrecht, 
tel. 030-314314. 

ODE geeft aandelen uit 

De Organisatie voor Duurzame Energie 
(ODE) geeft aandelen uit om een fi
nanciële basis voor haar aktiviteiten 
te kreëren. Het met deze aandelen 
vergaarde kapitaal zal voor 50% wor
den aangewend ter financiering van 
aktiviteiten, die een konkrete toe
passing van duurzame energie tot 
doel hebben. Daarbij kan gedacht wor
den aan het steunen van Verenigingen 
voor Collectief Beheer van Windmo
lens, en het opzetten van demonstra
tieprojekten. De andere 50% zal ge
bruikt worden ter financiering van 
aktiviteiten als voorlichting en pu
bliciteit. 
De ODE - in 1979 opgericht - telt 
momenteel 1.100 leden. Duurzame 
energietoepassingen kunnen op veel 
belangstelling rekenen. Het is dan 
ook zaak, zo vindt de ODE, om deze 
sympatisanten te verenigen. Op deze 
wijze kan men er voor zorgen dat be
staande belemmeringen worden wegge
nomen. 
Er zijn drie verschillende aandelen 
uitgegeven met nominale waarde van 
25, 50 en 100 gulden. Dividend zal 
worden uitgekeerd in de vorm van een 
grotere toepassing van duurzame 
energiebronnnen. 

ODE, Donkerstraat 17, 3511 KB, Ut
recht, tel. 030-331328. 
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In beroep tegen verrijkingsfabriek 

De uraniumverrijkingsfabriek te Gro
nau (West-Duitsland) heeft van de 
Duitse overheid een bedrijfsvergun
ning gekregen. In de fabriek wordt 
uraniumhexafluoride (UF 6) verwerkt 
tot brandstof voor kerncentrales, 
hetgeen allerlei gevaren met zich 
mee brengt (zie o.a. Splijtstop nr 
2). Protesten tegen de inbedrijfname 
zijn dan ook niet uitgebleven, maar 
ze hebben vooralsnog niet kunnen 
voorkomen dat de derde deel vergun
ning is afgegeven. Tegenstand(st)ers 
van de verrijkingsfabriek kunnen 
echter wel beroep aantekenen tegen 
deze beslissing. 
Ee[l .aangezien Gronau vlakbij d_e Ne
derlandse grens ligt, heeft ook de 
Provincie Gelderland haar bevolking 
geinformeerdover deze mogelijkheid. 
Zeer attent maakte zij op 1 augus
tus 1985 bekend dat t ot 2 augustus 
beroep kan worden ingesteld bij het 
Verwaltungsgericht te Münster. Ge
lukkig verscheen het bericht in de 
ochtendkrant, zodat je nog de hele 
dag de tijd had. De Provincie treft 
echter geen blaam, aldus één van 
haar ambtenaren. De Duitse overheid 
had de inlichtingen te laat opge
stuurd. "Maar veel maakt het niet 
uit. De Duitse rechtbank verklaart 
beroep van niet in Duitsland wonen
den toch niet-onvankel ijk. Ze neemt 
dergelijk bezwaar slechts ter ken-

PROVINCIE 
GELDERLAND 

BEKENDMAKING 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 
zij bericht hebben ontvangen dat op 2 juN 1985 In de 
Dultaa para la bekend gemaakt dat de Ministar lOr 
Arbalt. Gaeunclhalt und Sozialea en de Mlnlater lOr 
Wlrtachart, Millalstand und Verkehr van 
Nordrhaln-Weatfalen aan Urenco Dau18chland oHG aan 
darde deel vargunning hebben algagaven voor de 
Uraniumverrijkingslabriek te Gronau. 

Blijkans daze bekendmaking kan tot 2 augustus beroep 
wordan Ingesteld bij het Verwaltungsgarlcht, 
Könlchstrassa 47, 4400 Münster. 

Een exemptaar van de bekendmaking en de vergunning 
liggen tot ~9~' kantooruren ter Inzage In 
hel ProYiri u hem, Markt 11, dienst 
Voorlichting en ln8pl'aak. 

Een~~~.,." dtJ belcendtrllll<lng 111111 wordtlfl ~ 
na telefonische Bllflvrasg: 085-592391. 

nisgeving aan." 
De aktiegroep 'Wir sagen niemals ja 
zur UAA' uit Gronau heeft wel op 
tijd beroep kunnen aantekenen te
gen de vergunning voor de 'Uranan
reicherungsanlage'. Ze roept alle 
tegenstand(st)ers op om dit proces 
financieel te ondersteunen. (PvM) 

Meer informatie: Udo Buchholz, 
Siedlerweg 7, 4432 Gronau . 

Zo ' n 200 mensen demonstreerden op 8 juni t e gen de verrijkingsfabriek in Gronau 

Fakkeloptocht 
vrouwenvredesbeweging 
Op dinsdag 22 oktober organiseert de 
vrouwenvredesbeweging ter afsluiting 
van de NEE-dag-aktie 1985 een fakkel
optocht. De stoet zal om 19.00 uur 
vanaf het Malieveld (Den Haag) ver
trekken, en een half uur later op 
het Binnenhof aankomen. Daar vindt 
de aanbieding aan kamerleden plaats 
van de analyses van de antwoorden 
op de NEE-dag gestelde vragen. 
Einde van het programma omstreeks 
20.30 uur. 

Inlichtingen: Vrouwen voor Vrede, 
postbus 963, 3800 AZ Amersfoort, 
tel. 033-622755 . 

Kursus natuur- en 
milieuvoorlichting 
Het Instituut voor Toegepaste Voor
lichtingskunde (ITV) verzorgt in no
vember een kursus voor mensen die i n 
het natuur/milieuwer kveld werkzaam 
zijn. 
In deze kursus wordt geleerd en ge
oefend hoe je systematies voorlich
tingsaktiviteiten opzet . Onderdelen 
van de kursus zi j n o.a . : 
- afbakening van de doelgroep en 
doelgroepanalyse; 
- met welke middelen berei k ik de 
doelgroep het beste? 
- hoe maak ik een goed programma 
voor een voorlichtingsaktiviteit? 
Data: 14 november ( 's middags), 21 
en 28 november (hele dagen). 
Plaats: Wageningen. 
Kosten: !195,- (kortingen naar 
draagkracht is mogelijk tot !50,-) 
Inlichtingen: ITV, Postbus 209, 
6700 AE Wageningen, tel . 08370-
83808. 

Bouwstop Ahaus 
De bouw van de opslagplaats voor ra
dioaktief afval in Ahaus is stilg~
legd . Dat is het resultaat van de ju
ridiese aktie van de 'Bürgerinitiati
ve Kein Atommûll in Ahaus'. Het ge
rechtshof in Münster heeft vastge
steld dat het bouwen van een opslag
plaats voor radioaktief afval in 
strijd is met het bestemmingsplan. 
Tevens meent het gerechtshof - en dat 
is belangri jker- dat een dergelij ke 
potentieel gevaarli j ke opslagplaats 
niet in de buurt van bevolkingscentra 
thuis hoort. 
De 'Bürgerinitiative' verwachten nu 
dat de voorstanders van de bouw druk 
zullen gaan uitoefenen om het bestem
mi ngsplan te wijzigen. Ook rekenen ze 
op een hoger beroep. 
De strijd is nog niet gestreden, maar 
een eerste sukses is binnen! (PvM) 
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