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* *:: Bute l ezeJt6..... ::
:: Het laat6te nummeJl van de 3e jaMgang il, ex.tIuI-dill . Niet omdat ::
::wij een neutnummeJl wilden mallen (om de neutdagen mee door: t e ::
:: bJtengen! mC1iIJl. omdat eJl ont6teUend veel gebeWLt, vandaag, gil, - ::
:: teJlen en mOlLgen. Vanan januo.tU hebben wi j al gwaaMc.huwd t egen ::
:: de heeJl Van AMdenne (de min.i.6teJl, du/,), die in if.U land de eneJl-::
:: giezaallju Jtegelt. ~Jat die man eJl in een Uun [aan: hee nt weten ::
:: doo« te dJulkllen , gJteMt aan het ongeloo6Uj~e. LNG, UJtenc.o, ::
:: pJtoenboungen, enz . Ve zallen zijn bellend. MaM• • •eJt ~taa.t nog ::
:: meeJt op ~tapel: KalIlM TI, taJt.i.e~vehogingen voon: Ue.i.ttveJlbJuLi- ::
:: 1leJt6, taJt.i.e ~veJllagingen VOOIL gJtOotveJtbJtuilleJt6.... ::
:: Al met al ûen wij geen Jteden om te ~toppen met deze wnt. ::
:: fln ob~tallel zou wel Met .(;n het e.ten Ilunnen gooien: de 6.Lnan- ::
:: c..i.en. We zitten eJtg wp bij w, en hopen daMom dat iedeJleen ::
:: VOOIL 1979 het abonnement6geld wil ovvunallen op het bellende giM- ::
:: nummeJt 3600254. voo« meeJl innoJtmatie veJtw.i.jzen wij u naM de ::
::ac.hteJlpagina. VOE MEE(R) MET VE GIRO• •• •• • •• •• •••••••••• • • • •• • • ::
* *
-.****************************************************************(

:~~R>S~~ INHOUD-
ENERGIE, OORZAAK & GEI1()U;

• STI\ND VAN ZAKEN PKB' s
•
• BREDE MMTSCIIAPPELIJKET3i:.a:Jml(1 DISKOOSIE - TER DISKUSSIE

• BES'l'EM>IIN3 KALKAR
• UI'lKlLLIN3 OVERI:WARS-
• SHELL HELPr



ft

I·LIMBURG I
Het LiEK (Linburgs Energie Komite) gaat zich volledig richten op de situatie in
Belgie, en dan net nane de ontwikkelingeninTihange (aan de maas). Er zijn nog
steeds plannen- van de belgiese regering - all Tihange uit te boueen tot een kem
park van allure. De uitslag van het referendum te Andenne (ten zuiden van Tihange)
heeft duidelijkgena.akt, dat de bevolking niet zo staat te popelen.
De belangstelling voor Tihange heeft ook duidelijk te maken met de plannen voor
een INTERNATIONALE ~IEDAG, volgend jaar, waarbij Tihange is 'aangewezen'
als dem:>nstratie-aktieplaats. Op 23 decenber worotde Sittard (Donkiesjot, Ka
pittelstraat 6) een bijeenkOItSt gehouden onder het thema "SAMENWERKll\G EN '!OE
SPITSIm OP TIlJANGE" .'IWeepunten zullen centraal staan.: a) de vergunningaan
vrage voor OOlM kemcentralè te Tihange , en b) de transporten van radioaktief
nateriaal.
Voor nadere inlidltingen: H1.DJb de Bode, Donkiesjot, Kapittelstr.6, Sittal:d

04490 - 15385 .

IZEELAND ]

De plannen voor eenopslagbassin van splijtstoffen bij dekemcentrale van Borssele
gaan met door. zoals net bekend is geworden, is de past van .5 miljoen voor deze
"put" gesc1::lrapt van de PZEM-begröting. Een vreendezaak, als man bedenkt dat de
afWerking (in Frankrijk, La liague) met zo vlot verloopt: er wordt teveel splijt
stof aangeboden. Of, en dat is erg belangrijk, Ren "gokt er op" dat in de jaren '80
(als het spul uit Frankrijk terugkomt:.., wat kontraktueel is vastgelegd) he t afge-

werkte spul regelrecht de zoutlagen in kan'? De PZEM loopt dan wel erg vooruit op
de beslissing over de proefboringen en de brede maatsChappelijke diskussie•••••••••

IB~NTI
In Brabant staat stadsvel:WarIlling hoog genoteerd, net nane in Tilburg en Breda.
De varende tentoonstelling "Energie Anders" zal in de komende· naariden ook alle
aandacht opeisen, net nane door het organiseren van infonratie-avonden (in Eind
hoven, Den Bosch, Tilburg en Breda). In Zundert wordt begin deeenber een "Groene
Gazet" verspreid, net veel aandacht voor milieu- en energiezaken (o,a, Mol en Doel
in België).
Roosendaal (Energiekomitê Roosendaal) is bezig om de getreente te overtuigen van
de noodzaak van een geneentelijk Isolatieplan~ Daartoe is een open brief .opgesteld
(aan B&W en GenEenteraad)waarin "aangedrongen wordt opeen gemeentelijke st.uurgroep
die alle nngelijkheden op een rijtje npet zetten; Vezwezen wordt naar de voorbeek
den van Enschede, Gasselte. Hei; Energiekamitê heeft de gemeente aangeboden cm daad-
werkelijk mee te werken aan deze zaak. .
Volgend jaar (20 tIro 30 naart) zal de tentoonstelling "Energie Edukatief" naar
Roosendaal konen, waamij nen duidelijk de scholen will;letrékken

Bij EnergiekanitéRoosendaal (Odiliad:mk 34, Ib:>sendaa1, "tel.01650-41216) kan
nen terecht voor nee:tdere info:cnaties;m.b.t. gemeentelijke isolatieplannen. Een tip
voor nen.sen die in hun eigen gemeente iet$ van dien aard van de g:J:Qnd willen krijgen!

Ikneem niet zó maar'o abonnement
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OP 12 OKTOBER 1973 LEVERDE DE KERNCENTRALE VAN BORSSELE
HAAR EERSTE STRQOM AAN HET LANDELIJK ELEKTRICITEITSNET.
OP 12 OKTOBER 1Y78 VERKLAARDE DE DIREKTIE VAN DE P.Z.E.M.
DAT ER GEEN OFFICIEEL TINTJE GEGEVEN ZOU WORDEN AAN DIT
EERSTE LUSTRUM ••••
DAARO~ WIL DE ZEK-KRANT UITBUNDIG VEEL AANDACHT BESTEDEN
AAN DE LEVENSLOOP VAN DEZE KERNCENTRALE, OMDAT WIJ VAN
MENING ZIJN DAT DIT DING ER NOOIT HAD MOGEN KOMEN.
IN ONDERSTAAND ARTIKEL GAAT HANS BANNINK, VOORZITTER VAN
DE VERENIGING MILIEUHYGIENE ZEELAND EN LID VAN HET ENERGIE
KOMITE ZEELAND, NOG EENS IN OP DE GESCHIEDENIS VAN DE
KERNENERGIE EN OP DE ONTWIKKELINGEN IN ZEELAND. IN DE
VOLGENDE ZEK-KRANT VOLGT DEEL TWEE VAN ZIJN VERHAAL.

KERNENERGIE - OORZAAK EN GEVOLG

URANIUM-VERRIJKING
Bij verrijking van uranium wordt splijtbaar
van niet-splijtbaar uranium gescheiden. Voor
gebruik in een kerncentrale is namelijk ura
nium nodig dat een hoger percentage splijt
baar uranium bevat dan normaal in de natuur
voorkomt. Het verrijkingsproces, zoals dit
nu in Almelo geschiedt, is op zichzelf niet
gevaarlijk, maar wie eenmaal een verrijkings
fabriek bezit, kan deze technologie gebruiken
om uranium te fabriceren voor kernwapens •••

**********************************
landse regering ontwikkelde tot de belang
rijkste onderzoekinstelling op gebied van
de kernenergie. Zo werd ook in het begin
van de jaren '50 het onderzoek op het gebied
van de uraniumverrijking binnen dit insti
tuut begonnen.

HET BEGIN
In 1939 ontdekte men dat de atoomkern van het
in de natuur voorkomende element uranium splijt
baar is: een proces waarbij veel energie vrij
komt. Deze ontdekking veroorzaakte allerlei
spekulaties over de mogelijkheid van "ketting
reaktie" , vooral in verband met de mogelijke
toepassing op militair terrein.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze ont
dekking versneld ontwikkeld en gebruikt voor
de produktie van de atoombom, die aan het eind
van deze oo.rlog een grote vernietiging teweeg
brac~t in enkele Japanse steden.
Bij de ontwikkeling van dit wapen had men
hoofdzakelijk het militaire nut voor ogen;
over de mogelijke gevaren werd niet voldoende
nagedaCht, laats staan dat daarover veel bij
zonderheden naar buiten kwamen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het duidelijk
dat de Verenigde Staten door het proj.ekt van
de atoombom een enorme voorraad kennis op
het gebied van de kernenergie hadden verkre
gen. Wilde men in Europa - waarmee West....Euro
pa werd bedoeld, en dus ook Nederland - geen
definitieve achterstantil oplopen, dan was het
noodzakelijk ook hier het onderzoek naar het
toepassen van kernenergie krachtig te stimu
leren. Vooral de industriële toekomst werd
in dit verband belangrijk geacht, althans
dat was in de na-oorlogse jaren de opvatting
binnen de natuurwetenschappelijke wereld.

In Nederland werd. in 1946 de Stichting Fun
damenteel Onderzoek der Materie (F.O.M.) op
gericht, die zich met steun van de nedez--

Het onderzoek naar de mogelijkheden om ura
nium te verrijken, kwam op gang nadat Amerika
haar houdänq had gewijzigd. Na een periode
van strenge geheimhouding werd in 1953 door
president Eisenhouwer het programma "Atoms >

..
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for Peace" _(Atomen voor de vrede) gelanceerd.
Di t programma had dr.ie kernpunten:
1. Amerika wilde de verdere verspreiding van

kernwapens in de wereld tegengaan door
samen met Rusland naar internationale af
spraken te streven;

2. Amerika vond het van groot belan<;f om uit
breiding van de macht van Rusland. te be
perken en ze ondersteunde de europese een
wording en de uitbouw van de industrie;

3. West-Europa was een veelbelovende export
markt voor de amerikaanse kernreaktor
industrie (Westinghouse, General Electric,
en andere) en bovendien bezat Amerika grote
voorraden (verrijkt) uranium:

INTERNATIONALE GEBEURTENISSEN
De kernenergie-aktiviteiten in W.Europa (en
dus ook in Nederland) werden in belangrijke
mate belnvloed door een drietal gebeurtenis
sen:

o de conferentie van de Verenigde Na.ties
over kernenergie (in 1955)

o de Suez-krisis (l956)
o de oprichting van Euratom (1958)

Op de VN-conferentie werd het amerikaanse
"Atoms for Peace" programma bekend gemaakt,
waarmee een belangrijke impuls aan de in
dustrie werd gegeven om zich te richten op
het terrein van de kernsplijting voor het
opwekken van elektriciteit, en waarbij de
aandacht direkt op Europa werd gericht.
De export van kerncentrales leek een veel
belovende aktivite.it omdat de kosten van
het opwekken van elektrische energie in
kolen-centrales hoog waren, waardoor kern
centrales al spoedig konkurrerend konden
werken.
'l'en gevolge van de Suez-krisisstagneerde
de aanvoer Van olie als brands.tof voor de
centrales, en werd de energie-situatie in
Europa bemoeilijkt, wat voor de nederlandse
regering aanleiding was om een ingrijpend
plan voor de stellen voor de invoering
van kernenergie, om daarmee in 1974 een
groot deel van de benodigde elektriciteit
te produceren met kerncentrales.
De in de 'Kernenergienota' aangekondigde
plannen konden niet worden verwezenlijkt,
omdat de technische middelen ontbraken. Ze
werd pas 6 jaar na publikatie in de TWeede
Kamer behandeld, en was inmiddels sterk
achterhaald. De oorzaak daarvan was dat ná
de Suez-krisis zeer grote hoeveelheden goed
kope olie uit het Midden-Oosten op de markt
kwamen, en verder dat er in Nederland om
streeks die t.ijd grote aardgasvelden werden
ontdekt en in produktie genomen.
De oprichting van Euratom was belangrijk
voor de internatiOnale samenwerking op We
tenschappelijk en technisch gebied. De
splijtstofvoorziening werd via een Euratom
agentschap centraal geregeld. Onderzoek naar
nieuwe gebieden van de nucleaire technologie
wordt verricht. Mogelijkheden om tot een euro
pese verrijkingsindustrie te komen werden
onderzocht.
Het resultaat van deze ontwikkelingen zien we
nu in het aandeel van de kernenergie in het
wereld-energie-verbruJ"k tot Uiting komen in
de volgende cij fers :

---aandeel kernenergie
1970 0.1 %
1975 0.4 %
1990 10 - 15 %

Het prodUktieverIOOgen aan kernenergie in de
wereld bedroeg in 1976 88.000 MW (MegaWatt) t
waarvan 78.00,Q MW inde OECD-landen.
De vraag naar energie is het grootst in de
ontwikkelde landen. Van het totale ehnergie-

verbruik in de wereld nemen Noord-Amerika,
Europa, Australie, Japan en China samen 84%
voor hun rekening, terwljl16% overblijft
voor Afrika, Azië, en Midden-en Zuid-Amerika.

KERNENERGIE EEN POLITIEKE ZAAK
Het besluit om kernenergie te gaan toepassen
voor het opwekken van elektriciteit door mid
del van kerncentrales is in feite een poli
tieke zaak.
Dat wil dus ~eggen: een zaak die betrekking
heeft op het regeringsbeleid, in samenhang met
staatkundig beleid dat door de diverse rege
ringen - al dan niet in overleg via de Euro
pese Gemeenschap - wordt gevoerd.
Internationale afspraken, in bijvoorbeeld de
energieclub van de EEG, maken dat Nederland
verplicht wordt om kernenergie toe te passen.
Dat het gebruik van kernenergie een politieke
zaak iS f wordt dpidelijkdoor een uitspraak
van de toenmalige Minister van Ekonomische
Zaken, Lubbérs, tijdens een vergadering in
Brussel: "Als er geen kemcelitrales gebruikt women,
leidt dit inde tachtiger jamn tot politieke p:ro
blem:n". Een van de bekendste geleerden op het
terrein van de kernenergie, de duitse Prof.
V.Weiszacker, is dezelfde mening toegedaan,
waarbij gewezen wordt op de ontwikkeling van
kernènergie in de Oostblok-1anden, die onge
stoord en in snel tempo doorgaat, en w'aarbij
de west-europese landen niet kunnen achter
blijven.
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Het ziet er dan ook naar uit dat er niet al
leen een wedloop bestaat tussen de westerse
en oosterse mogendheden in het voorhanden heb
ben van steeds meer veD.fijnse nucleaire wapens,
maar dat er ook een wedloop ontstaat op het
gebied van 'het bezit van energie-producerende
kerncentrales.
~ deze situatie dreigt depolitièk deo~de
hand te. krijgen, en daaJ:nEe verdwijnen de belangrijke
problemén vano. a. de veiligheid en het radioaktief
afval naar het tweede, ondergeschi,kte plan. Het zijn
juist die problèllE!Il, cUe het toepassen van kemenergie
onaanvaa:tàbaar rraken. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• .>
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SITUATIE IN ZEELAND
Sedert haar oprichting in 1970 heeft:. de Vere
niging Milieuhygiene 2eeland en hebben voorts
ook het Rijn-Sèheldelnstituut en het Energie
Komiti Zeeland zich met de problematiek 'met
betrekking tot het toepassen van kernenergie
voor de elektriciteitsopwekking bezig gehouden.
De aandacht hiervoor werd in belangrijke mate
versterkt toen de Provinciale Zeeuwsche Elek
triciteits Maatschappij (PZEM) haar aanvrage
voor een vergunning ingevolge de Kernenergie
wet ter inzage legde, omdat de PZEM van plan
was bij Borsele de eerste grote commerciële
kerncentrale te laten bouwen. De levering van
elektriciteit door middel van een kerncentrale
werd toen nog beschouwd als goedkoopste metho
de om zeer grote hoeveelheden elektriciteit te
kunnen leveren aan die' ,super-grootverbruikers'
die eigenlijk als ENERGtEVRETERS moeten worden
beschouwd.
De komst van de aluminiumfabriék Péchiney, die
voor haar smeltproces van aluinaarde enorme
hoeveelheden stroom gebruikt, en waarvoor een
een niéuwe elektriciteitscentrale geen goedkoop
aardgas meer kreeg verstrekt (zoals dElstijds
wel bij de aluminiumfabriek Aldel te Delfzijl
het geval was) heeft geleid tot het opricht.en
vàn de le kernCentrale te BOrsele.
Eigenlijk sindsdien bego~de belangstelling in
Zeeland voo;r de kernenergie grotere vormen aan
te nemen. De voo rlichtin9 en openheid door de
overheid inzake het toepasSen van kernenergie
liet in die periode alles te wensen OVer.
Een openbare diskussie over de moegelijkheden
en gevaren van kernenergie werd ernstig belem
merd door de eenzijdige en over-optimistische
voorlichting van de belanghebbende industrie
en andere instanties. De Versçhillende deel
nemers aan de ontwikkeling van de kernenergie.
in Nederland, bestaande uit de industrie, de
eléktriciteitsbedrijven, de onderzoeksinstel
lingen en de overheid, vertonen volgens een
recent onderzoek (~) een zodanige verwevenheid,
dat ze als een 'machtsstruktuur' kunnen worden
a.angemerkt.

De officiele informatie over kernenergie is
weliswaar iets minder j:uichend van toon gewor
den, en de reaktie op de door de bevolking ge
uite kritiek mag dan iets minder neerbuigend
zijn, het fet blijft bestaan dat de informatie
- o.a. in boekjeS Van de Samenwerkende Elek

triciteits P~oduktiebedrijven (SEP) - de pro
blemen niet in een duidelijk daglicht stelt
ende milieu-aspekten geen doorslaggevende
betekenis geeft~

Zo kan de geruststellèndevoo·rlichting over de
veiligheid van het opwekken van atoom-stroom
niet gegrond worden op de industriële ervaring,
die men inmiddels bereikt heeft.
(.) Kexenenergie in Nederland. Een onderzoek

naar macht-strukturen. c, Uitham, B.de
vries, G. Zijlstra, :lfeno, Gmningen,. 1977

Met zo'n 300 kerncentrales indè wereld beschikt
men in totaal over nog geen 10.000 reaktorjaren
ervaring, waarin kleine en grote ongelukken voor
kwamen. De mensheid mag zich ge~ukkig prijzen
at er nog geén grootst denkbaar ongeval heeft
plaatsgevonden, alhoewel berichten uit Rusland
daarop wel wezen.
In januari 1974 overhandigde het bestuur van de
VMZ een pakket met 3.686 handtekeningen tegen
de bouw vaneen tweede kernèentrale Borsele
aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Die aktie was het gevolg vanen het vervolg
op een aangenomen resolutie, waarin eisen werden
gestelà die een 'moratorium', dus een algemeen
uitstel, vOOr kernenergie inhielden.
Het kernpunt was dat de bouw van kerncentrales
en alle proefnemingen met kernwapens' stopgezet
dienden te worden en dat ~erst bevredigende
oplossingen van de bekende problemen dienden
te zijn gevonden.
Daarna·ast moest een d:ilepgaand onderzóek, met
veel meer financiële steun dan voorheen, worden
opgezet naar andere middelen en bronnen waaruit
energie betrokken kan worden.

Deel 2 (slot) in ZEK-krant 16
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al crcdat de PZEM gewoon stroom noest blijven doorleveren
aan Pêchiney: die stroom noet dan maar gekocht worden
bij andere centrales in het land••

124 novenbér 1974 I
Kerncentrale weer stilgelegd. Er ontsnapt radioaktief
water Via een defekte pakking.

16 deceri'ber 19741
"Hij" draait weer. Voor hoe lang?

[15 januari 19751
~rncenträlewordt helemaal stilgelegd voor een grondige
kontrole en onderhoudsbeurt. Voor de eerste maal worden
de opgebrande splijtstofstaven vervangen. Men verwacht,
een stilstand van 6 weken (hetgeen overigens normaal
is bij splijtstofwisselingen)

J12 februari 1975 I
Eên dag stilstand kost nu al f 370.000 per dag. Direkteur
Dalebout zegt, dat 80% van de stroom van Borssele naar
twee grote afnerrers gaat•••maar dat wisten we al lang~

!9april ·1975 ]
Kemcentrale Borssele weer in bedrijf, na 12 weken stil
stand. Totale onkosten ruim f 25 miljoen••••

13 septerrber 19751
Fusiepläï'îriëritussen PZEM, PNEM en PLE'i voor de bouw van
een tweede kerncentrale in zeeland. De JlOtieven worden
nooit duidelijk genoem:1, maar het wordt wel duidelijk,
als de fusieplannen worden gestaakt nadat het Kabinet
Den Uyl besloten heeft om voorlopig geen kerncentrales te
bouwen in ons land.

!april 1976 I
'lWeede splijtstofwisseling legt centrale 6 weken stil. )

II==--_=_=============================::l
!~.P en voor de bolJi'l van een kerncentrale in het Slee-
gebied bij Borssele·

119681
Het franse aluminiurrbedrijf Péchiney kondigt aan zich te
willen vesti~ in het Sloegebied, waar reeds al een grote
'energievreter' staat te danp3n: het chemisch bedrijf
Hoechst uit Duitsland.
Pêchiney staat niet te springen om uitgerekend naar Zeeland
te komen, maar er worden flinke beloftes gedaan àoor de
overheid (zoals 60 miljoen gulden subsidie).De uiteinde-
lijke àoorslag geeft de belofte voor een uiterst gunstig

stroom-tarief: 2~ cent per ki1<:.JWattuur, teIWijl de~
burger ruim 10 cent betaalt (inIriddels: 13 cent)

119691
Kerncentrale Borsselezal ge!::xmY'd worden door de duitse
finna Kraftwerk Union. Bouwwerkzaantleden beginnen terstond.

11970 I
Een nie1Jfle 'energievreter' komt er bij: olieraffinaderij
Total wordt buunnan van Pêchiney. Alweer een franse finna~

lapril 19711
Péchiney krijgt vergunning om te gaan bc>\:wen. De PZEM'haalt
opgelucht adem. BolJi'l van Borssele is in volle gang. Steeds
duidelijker wordt, dat Borssele er uitsluitend gebo1.Wd wordt
voor l?êchiney.

Ivoorjaar 19721
Bezwaarschriften tegen keJ;ncentrale Borssele. Aktiegroepen
komen net kritische geluiden, die ras onder de diverse be
stuurlijke tafèls worden gewerkt.

loktober 19721
Allerlei tegenslagen bij het uitproberen van onderdelen, zoals
haarscheurtjes in het reaktorvat. De bevolking mag het veilig
heidsrapport inzien: de belangrijkste. papieren- blijken zoek te
zijn, en de rest is in Hoogduits opgesteld, en dus onleesbaar••

buli 19731
Begin van het opstarten en testen van de kerncentrale. Klein
brandje binnen, diverse lekkaqes, IlOSselen grOeien in het
kceJ.waterkanaalwaaràoor er onvoldoende koelwater wordt aange.
zogen. "Kinderziektes" noemt men dat.

[Ü september 19731
Plannen voor tweede kerncentrale te Borssele. P~chiney kondigt
aan al weer te willen uitbreiden.
Pechiney is overigens ze brutaal geweest, om ontheffing te vra
gen van de Kalkar-heffing (;)% extra 09 de stroomrekening). Dat
feest ging niet àoor.

112 oktober ·19731
Kemcentrale ,Borssel Qfficieel in werking gesteld en aangesloten
Op het landelijke elektriciteitsnet. Feest in Zeeland.

banuari 19741
Kerncenträle wordt stilgelegd wegens technische storingen

17 januari 19741
Borssele kent nog steeds geen ranpenplan. Als er iets fout ZOU
gaan, weet niemand (van gemeente of bevolking) wat te doen.
Aktiegroepen sparll'\en proces aan tegen de overheid: centrale
noet stilgelegd worden totdat er duidelijkheid is .QVer zo'n plan

112· januari 19741
Er komt ineens een ranpenplan op tafel, 5 dagen na de
eisen van aktiegroepen. Het stelt niet veel voor.

I[februari 19741
Aktiegroepen eisen bouw van schuilkelders voor de bew0
ners in de onmiddellijke aTgeVing van de kerncentrale.
Dit is het minste wat gedaan zou noeten worden om de
mensen enige bescherming te geven.

17 maart 1974] .
Volgens krantenberichten heeft een amerikaanse verzeke

ringsmaatschappij geweigerd de kerncentrale te verzeke
ren ••• crcdat ie niet veilig genoeg Zou zijn (te dunne
wanden) •

120 septerrber 1974 I
Kemce.'1tra1e wordt stilgelegd varMege diverse werkzaam
heden.

7 oktober 1974
Borssele aal. weer. 17 dagen stilstand hebben een ver
lies van f 240.000 per dag opgeleverd (= 3,08 miljoen)

18 oktober 19741
He, wat ]armeT nou. Borssele ligt alweer ctil: er stroooàe
radioaktief water weg uit de centrale. "Er :is geen ge.
vaar bij". zegt de spullebaas.

112 oktOber 1974)
Eindelijk wordt erweèr st:rcx:l,lll geproduceerd. Drie weken
atilstand hebben uiteindelijk velemiljoerten gekost, ook

•



STRUCTUURSCHEMA
ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Deprocedure rond dit structuurschema
is opgeschort. Het is de verwachting dat
er eerst een algemene maatschappe
lijke discussie over kernenergie zal
plaatsvinden.

Dit structuurschema wacht nog op de
regeringsbeslissing. Het is nog niet be
kend, wanneer deze zal verschijnen.

AANVULLEND STRUCTUURSCHEMA
ELEKTRICITEITSVOORZIENING

wa, I{e1i?Ew, IkliEi3
NorMeGéNOtfSN V!tN
VlIJ RR.6uHEJ./7EN éN
ror ZlGNs1)I1N ffll/lf(.

wEE(."

Alle mensen die ooit hebben
meegedaan met deze proce
dures, worden hartelijk be
dankt. Tot ziens bij een
volgende ronde ••••••••••

Standvanzaken
---PKB'S
Nog~en geheugen-opfrisser.
Naar aanleiding van de
huidige diskussies over de
BREDE MAATSCHAPPELIJKE DIS
KUSSIE OVER (KERN}ENERGIE
is het aardig om eens te
kijken wat er geworden is
van twee eerder gehouden
inspraak-procedures op het
gebied van de (kern}ener
gie.
In 1976 kenden we de in
spraak rond het STRUKTUUR
SCHEMA ELEKTRICITEITSVOOR
ZIENING, en in 1977 mocht
de bevolking meedenken over
het AANVULLEND STRUKTUUR
SCHEMA ELEKTRICITEITSVOOR
ZIENING (ASEV).
In het blad "PKB" {Plano
logische Kern Beslissing}
uitgegeven door Ministerie
van VolkshUisvesting en
Ruimtelijke Ordening,
staat te lezen hoe de stand
van zaken is.

lil:!~ 1976)
De bewäkirig en beveiliging" van kemoentrale Borssele
stelt niet veel voor: jOlmlàlisten en tv.ploegen wandelen
ongestoord de centrale binnen.
Aktiegroepen vragen nog steeds au maatregelen bij eventuele
ranpen••

15 decelTber 1976 r
Brandje in dekemoentrale. Nadere berichten ontbreken

112 .éleoeIIber~
Täiiker net s~ zine strandt op de strekèlam, voor de
kerncentrale. Geen ongelukken. '

110 januari 1977 )
Belgiese Mirage-straaljager in ilOeilijkheden, scheert
rakelings langs de kerncentrale, stort op 300 meter
afstand in de Westerschelde en ontploft. "Het mag een
wonder heten•••dat er niets ~w:d is" schrijven de
dagbladen. Onderzoek ingesteld naar vliegroutes boven
de Westerschelde. Dat is alles wat er verder gebeurt.

119 januari 19771
ongelûkje iridë centrale: werknemer valt in een tank,
die radiOë!ktief besnet is. De man raakt "in geringe mate
besnet'l. Verder geen karirentaar.

19 februari 19771
KriJgt Borssele er een broertje of zusje (van 1000 M'l)bij?
Het Aanvullend Struktuursphema Elektriciteitsvoorziening
(ASEV) wijst 4 plaatsen in Zeeland aan VOOr kerncentrales.

125 aoril 1977L
Proces tegen staat 'VëU'Mege het ontbreken van deugde-t
lijke rarrpenp1annen Borssele. Proces wordt verloren, de
staat acht een rampenplan niet nodig. En gelijk heeft ze:

131 augustus 19771
Tanker vol supexbenzine strandt op strekdam voor kerncentra
le, vlakbij de koelwater-inlaat. Er ontstaat een lek, doch
de benzdnedanpen waaien gelukkig niet de koelwater-inlaat in.
De wind helpt een handje áll ongelukken te voorkanen.

r;;.'ell1ber 1977 ,
Borssele wordt stilgelegd: als gevolg van de zware stom, woJ:d.t
wrakhout en ander materiaal de koelwater-inlaat ingedreven,
waardoor de koeling in noeilijkheden zou kernen. Uit voorzorg
wordt kerncentrale stilgelegd, en weeropsgestart nadat de
stom is gaan liggen. De natuur werkt nu eens niet mee•••

l~ 19771
Pzn,I wil een splijtstofbassin bolJllen(voor 5 miljoen) au de
opgebrande staven voorIop1gop te slaan. De hoeveelheden op
geb:tande staven beginnen grote voxnen aan te nen'en, en er is
nog geen uitzicht op eplerking van dit materiaal in Frankrijk.

hum 1978~
PZEM blij t over 1977 11,7 miljoen winst~ te hebben op
de elektriciteit. Oorspronkelijk was de winst 1.8 miljoen hoger
geraand, maar een aècountant (neteen ontslagen:) bleek een foutje
gemaakt te hebben net: de berekening van de splijtstofsta'Ven.
Ook het geheime kontrakt net: Pêc:hiney zou pnb1eDen hebben 0p
geleverd.

110 juli 19781
Ol1elek in de kemoentrale: venrogen wordt stilgelegd vaJM!ge
lek in een van de twee hoofdkoelmi.ddelpc:llpen. Defekt is niet
'verontrustend', aldus PZEM--nensen.

112 oktober 19781
ï<ËRNêËNÏ'RÄLE BORSSELE DRAAlT 5 JAAR. GEEN FmST:
U BEGRIJP!' NU WEL WMlOo1. WE KUNNEN HOOGSTENS BLIJ
ZIJN DAT ER IN DE AroEtDPEN 5 JAAR GEEN RAMPEN ZIJN
GEBIDRD. OP NAAR'T VOLGENDE WSTRllM 1??

PS. Het is maar zeer de vraag Qf er nog een lustrum
gehaald zal worden, aangezien de gerridde1de
levensduur van kerncentrales nog rtet geen 10
jaar is. Overigens is er nog steeds geen ranpm
plan in Borssele. Mag daar ook bréed en maat
schappelijk over gadiskussieerd worden?
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Teneinde onze kinderen een
zuinig oïngaanmet energie aan
te leren, hebben we de volgen
de regeling ingevoerd:
BIJ DE JAARLIJK~E AFREKENING
VAN HET ELEKTRICITEITSBEDRIJF
MOGEN DE KINDEREN HET TE VEEL
BETAALDE BEDRAG VERDELEN.
.Hoe minder energie we.ver
bruikt hebben, hoe groter het
te verdelen bedrag. He·t ge
volg is dat ze elkaarkontro
leren op het onnodig aanlaten
van lampen en het openlaten
van deuren in het stookseizoen.
(Als er bij-betaald moet worden,
doen we dat zelf).

Wu is het jaarlijks energie
gebruik ineen gezin vrij kon
stant. Zou. er in hetbedrijfs
leven en bij de overheid op
~naloge wijze niet grote hoe
veelheden energie bespaard
kunnen worden, als de direk
ties van. grote gebouwen de
geSpaarde bedra.gen in de kas
van de personeelsvereniging
zouden storten? Misschien
loont het de moeite om pro
paganda te maken voor dit
Ldee ,
Mevr. A.J.Korfage-de Jong,
Den Haag.

uit: Beta, 23, 14 nov. '78

Voor de lezers van de ZEK-krant heeft de redaktie een test
samengesteld, met vragen over ons energie·gebrUik.
De antwoorden op deze vragen kunnen worden opgestuurd via de~
giro, tesamen met het abonnementsgeld. Zi.e daarvoor de aan
wijzingen/aansporingen op de achterpagina van dit nummer.
Wij hebben gemeend om ook een prijs uit te loven voor de
goede oplossers: de enige echte PLUTONIUM AGENDA 1979.

1. Welk percentage van het totale gasverbruik voor koken
wordt opgeslokt. door het .waakvlammetje van uw gaspit'?
5%, 30% of 60%

2. Hoe vaak wordt eerts,tat.iegeld-·f1es gemiddeld gebruikt?
2, 60f 15 keer?

3. Als een normaal huis elektrisch verwarmd zou worden (in
plaats van gasverwar.ming), met hoeveel procent zou de
elektriciteitsrekening stijgen?
Met 10%, 25% of 40%.

4. Hoe lang kan een 100 Watt lamp branden op de energie die
nodig is voor de produktie van êên alluminiumblikje?
10 minuten, 5 uur of meer dan 20 uur?

, 5. Goed af fout? "De energie die nodi9 is Om een glas melk
bij u op tafel te kr"ijgen (via boerderij, melkfabriek en
winkel), is gelijk aaneen half glas olie".

In de volgende ZE~-krant ~ullert:we de antwoorden publiceren,
en eventueel ... al.6 de animo groot blijkt - nieuwe vragen.

tot ziens
; °i.



Als u het nog niet wist: de resultaten
van de inspraak. over de Planologische
Kernbeslissing ASFN liggen voo~ in
de ijskast. De kritiek, die van alle
kanten kwam, is ter harte gencmen. En nu
zitten we er mee. 00 7 juni j.l. heeft
de (voorlopige) Algenene Energieraad AER
een rapport voor de regering gepubliceerd:
de Brede Maatschappelijke diskuss:i,e cwer
het (kem)energiebeleid••• Daarnaast zijn
er twee 'alternatieve' voorstellen gelan
ceerd, "Meedenken, needoen" (een VOOr
stel van de initiatiefq,roep Enérgiedis
kussie) en de nota "Wetenschap, techn0
logie en besluitvorming".
Het ligt in de vezwachting dat het~~
ment h:i.erover in januari een besluit gaat
nemen. En dafl zal de bal worden terug'ge
speeld naar de bevolking en de energie-
en milieubeweg'ing.•• Al in 1975 lanceer
den wij het pamflet "DE NED.ERIANDSE aFt
VOLKING EIST EEN~ lH:Rf'..IEBE
LEID" ,waarop zich grote grote groepen
hebben kunnen verenigen in het Landelijk
Energie I<cmitê. En nu blijkt, dat het
verzet tegen het energie(wan)beleid steeds
qroter wordt (I<alkar, A1Irelo, Afvalopslag,
Im, enz.) komt men net brokstukken naar
de bevolldng terug. IImers, het afval ligt
er, de kontrakten net Algerije liggen er••
Het geld sttoomt nog steeds naar I<alkar,
Borssele en Dodewaard blijven. doordraaieb._
F;n dan neet die diskussie nog objektief
te voeren .zijn??

Volgens de regering is dat ook eigenllik
niet nodig: zij Willen zo snel nogelijk
kanen tQt de bow van de 3 aangekondigde
kerncentrales. Vandaar dat de diskussie
ook gaat over het kemenergiebeleid, en
vandaar dat het~naar afvalop
slag neet. doorgaan•.•••

Neen, wij kunnen niet juichen over de zo
gepresenteerde voorstellen. ZeKer niet,
als we bedenken dat het regeringsOOel wel
'ns ZQU kunnen zijn an een eind te maken
aan alle diskuss1eover kernenergie. Z0
dat- na afloop - alle tegenstanders bij

Door twee nedewerkers van het Rijn-SChel
de Instituut (RoSI) te Middelburg worden
deze twee voorstellen geanalyseerd an
de rccgelijke gevolgen voor de landelijke
energiebeweging te bekijken. .
Het is duidelijk, dat wij een êênduidige
opstelling meten innenen ten aanzien
van de BID (de geijkte afkorting voor
I Brede Maatschappelijke Diskussie).
Wij naken al jaren duidelijk, wat wij
voorstaan. Maar hoe dat eventueel gere
aliseerd neet worden is (ook voerons)
nog niet helemaal duidelijk.
~ ieder geval mag uit het bovenstaande
blijken, dat een brede maatschappelijke
diskussie döor ons net Argus-ogen beke
ken dient te worden••• ~ •••••

eventue~ akties gemakkelijk het sterrpel
'anti-dE!lOkraten' opgedrukt kunnen krij
gen.

IAER- VoorStel: _1iiJiiii !!~
procedure
o VOOJ:bereidende fase " instelling

stul.\rgrOèp
o probleemstelling en standpunt van

de regering
o materiaal verzanelen
o fase van diskussie-stim.üering en

men1ngsvonn1ng
o eindrapport van de struugroep
o regering en parlement beslissen

pmblèemstelling:

aardolie en gas voldoende voor
t.c:Jekalstig energieveibruik? - JA....-NEEN
Wat kunnen andere energiebronnen
dan kolen of uraniutn leveren?-- GEN)tX;...-'lE WE!NIG
Kolen of uranium ? -- KOLEN
...........t.lRANIt!1

Hoeveel kernoentrales, en waar?

,l~, MEEOOEN Voorstel: 4' cl
rvoomereidende fase 11;...SkusS.ie tussen de. deel.- FASE Inenende organisaties~ ProBLEEM-

:voorlopig regeringsstand- S'l.'Er.I.J:m,rPUl"lt OPS'J:'ELI,]X;
..Vaststelling diskussie- VAN SC&-

onderwerp door parlement . NARIO'S

• b:r:ede diskussie } FASE rr
rbeleidsvoornenen regering
lbehandeling 'lWeede Ranèr
yeiridbeslissinq

•1.. --;> E.'VEN'1'OEE:L~

U,'-GE'B{[fID
SCHA'PI'EL.'J1t
LaJ olltt.
M"'ft~...
'1"aJ
G~VE"J

l~~5
UlT6AAT
<:ltEN
~"E5

'BoUlJCN !~
W\1..LEtJ
WeG ~"S

~~N?

·1.
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Kweekreaktor worden gebouwd in
Kalkar. De industrie, die zoveel
verwachtingen heeft ten aanzien
van kweekreaktoren, zal zeker
tegendruk g.aan uitoefenen om de
toekomst van kommerciele kweek
reaktoren te garanderen. Want,
zonder kweekreaktoren heeft de
kernenergie en de kernindustrie
totaal geen toekomst meer ••••••

Een tweede zaak, die opmerkelijk
is, heeft ook te maken met "Kan
Kalkar?". Onze eigen minister
van Ekonomische Zaken (Holle Bol
Ie Gijs van Aardenne) heeft in )

tevredenheid rekenen bij de
(duitse) bevolking: de indruk
wordt gewekt, dat op die manier
de verfoeilijke plutonium
ekonomie wordt vermeden, en
daar zal iedereen wel intrap
pen••••• Kalkar I wordt ge
bruikt als bliksem-afleider,
want - dat is inmiddels ook
bekend - er zal een Tweede

r----....,rI'r••

In 1973, toen Kalkar volop in
de belangstelling kwam, gingen
de anti-Kalkar-groepen de straat
op met het pamflet "Mag Kalkar?".
NU, 5 jaar later, luidt de vraag
of Kalkar wel kan? Daarmee wordt

vaangegeven dat er diverse proble
;~men zijn ontstaan rond de (vol
.iuit) "Snelle Natriumgekoelde
JKweekreaktor".

'.'" ~ omstreden...

Maar daarmee is "Kalkar" nog
lang niet van de baan •••
Het voorstel om in Kalkar een
"plutoniumvernietigingsinstal
laties" te bouwen kan op ruime

piutoniumvreter?

De bouw van Kalkar is fel omstre
den geraakt in Duitsland, nu ook
de liberale partij (FDP) haar
twijfels heeft geuit. In een
eerder stadium waren er al kri
tische geluiden gehoord in'Dussel
dorf, de hoofdstad van deelstaat
Nordrhein-Westfalen, waartoe Kal
kar ressorteert. De deelstaat
regering wil geen derde bouwver
gunning meer afgeven (het geen een
feitelijke bouwstop zou betekenen),
en speelt de 'zwarte piet' door
naar de Bondsregering. En ook daar
zijn moeilijkheden te verwachten.

Om te voorkomen dat Kalkar hele
maal op losse schroeven komt te
staan, is er een uniek kompromis
in de maak: in plaats van dat de
SNR-300 plutonium zou kweken, moet
hij plutonium gaan vreten en ver
nietigen. De 'rol van het plu
tonium' gooit roet in het eten:
in Duitsland is men er na 5 jaar
eindelijk achter gekomen wat plu
tonium is. De felle anti-Kalkar
akties beginnen dus eindelij.k
resultaat af te werpen?
Mede ook de beSluiten van
Carter, die alle kweekreaktor
programma's in de USA heeft
doen staken, zijn van duidelijke
invloed geweest op de huidige
ongerustheid in West-Duitsland.
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een royale bui besloten om het
nederlands aandeel in Kalkarmet
maar liefst f 236.500.000 te
verhogen ••••Alsof er een emmer
wordt leeggeschud. paarmee komt
de totale nederlandse bijdrage
op ruim 450 miljoen gulden, ter
wijl Lubbers .indertijd een "pla
fond" heeft bepaald van f 300
miljoen. In een tijd waarin 10
miljard bezuinigd moet worden,
wordt er brutaalweg even 236,5
miljoen uitgetrokken voor een
felomstreden, onduidelijk en
levensgevaarlijk atoo~-projekt.

Gij zijt bedankt, Gijs.

EVEN WAT CIJFERS--------...
In 1969 werden de kosten van
Kalkar geraamd op 300 miljoen.
In 1973, toen de bouw begon,
zat men al tegen 1,8 miljard
aan te kijken. Maar niet voor
lang: in 1975 begrootte men
Kalkar al op 2,8 miljard. .
Vandaag schat men op 3,3 miL-
jard uit te komen. Deskundige
ingewijden aarzelen niet 'om
een bedrag van 5 miljard te
noemen, en er zijn zelfs ge
ruchten die 10 miljard noemen.
Rekenen is ook een kunst: in
dat laatste geval zou Nederland
1,5 miljard moeten betalen, om
dat ons. land voor 15% deelneemt.
Er volgen nog meer bezuinigingen?

.~@!J]]
,-, r"-~""-t"[}Ul''1Jmr"-.l~- f:t1 j ~;Il''i-~
LJé.jI~~. ~ .. . .
C-:r=Y~;-'qJ~~' :r-~1l_~

1Jd!1!iJlJ;ru~
Nu de toestand rond Kalkar
zo onduide~ijk en verwarrend
is, bestaat er.grote kans dat
he-t PROCES TEGEN RALKAR sukses
gaat boeken. Er Ls nog steeds
geld no-dig voor advokaten &des
kundigen.
Als we ooit kunnen winnen, dan
is 'tnu wel •••••••••••••••.•••

i ;

·····alweer? ••••••
in geuniformeerde bussen
naar dat rare ding
waar hele rare dingen kunnen
gebeuren
ook -zonder ongelukkige ver
gissingen
duizenden belangstellenden

. tot helikopters toe
propaganda hier
en. daar nog meer
waar kwamen we eigenlijk voor
en maar wachten en kijken
naar anarchisten en andere
chaoten
thuis allemaal erover lezen
·enmaar verbaasd staan
en akelig worden
lezen in de krant
dat z.ij 06k doorgaan
toch de volgende week naar bels
hê, geen kontrole
met een gezellig dagje uit
allemaal fijne mensen
en bekenden van de vorige week
misschien hou je er
wel vrienden aan over
dat is tenminste iets •••

KKW Ne~

ISM Joost
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De uitvinders van tegenwoordig zijn maar luie flikkers. Wat WOrden er nou nog
voor opzienbarende uitviildingen gedaan, vergelijkbaar net die van het wiel of
de stoankracht? ~, het is waardeloos, behalve in de oorlogssek.tor. Die jongens
blijven tenminste lekker bezig. Nou ben ik zelf ook het inventiefst als ik ne

kwaad maak. Wanneer ik vredig thuis op mijn luie kont zit net een Penthouse op
het bijzettafeltje krijg ook ik nauwelijks geniale ideeën.
'Ibch geeft het geen pas au werkeloos toe te zien hoe deenergievoorraden uitge
put raken. Er zijn wetenschappers die gooien er een zonnereflector tegenaan of
ze zetten hier en daar een windnolentj.e, maar daar lossen ze het probleem niet
definitief neeop, Ik vind dat de ingenieur, die bezig is an gas uit onze stront
te halen, op een beter weg is. De mans zelf is i.nml!rs een oneindige bronvan ener
gie, maar deze wordt nog lang niet opt.:1maal gebruikt. Dat zal ik aan de hand van
een aantal kleine voorbeelden aantonen, daarmee het levend bewijs leverend dat de
huidige uitvihders het er lelijk bij laten zitten.
Zo vraag ik na al een hele tijd af waaran onze polshorloges etc. niet op de door
ons eigen lichaam en onze kleding opgewekte statische elektriciteit lopen. De
vonken springen er haast af als ik mijn nieue trui uittrek, dus niemand maakt
mij wijs dat er niet minstens een scheerapparaat zou kmmendraaien op de energie
die er dan veJ:Vliegt. Fen nog veel ergere energieverspilling vind ik de volgende:
ieder mans drukt de godganse dag net een gemiddeld gewicht van 50 kilo op de~
bodem, Gewicht kan gemakkelijk worden cm:rezet in elektriciteit, denkt u maar aan
witte steenkool. Al die miljarden kilowatts die de nensheid zou kunnen opleveren!
De mens is zijn eigen st'lHtleer zeg ik vaak. Er met toch een eenvoudig apparaatje
in onze séhoenzolen kunnen worden ingeboUlfld ·dat ons geMicht anzet in kracht.
's Nachts idem in bed zouden we. slaPend de aatiJoliereserves sparen. De nacht geeft
ne trouvens een andere vo:cn van energieopJekking in. Wat dacht u van al die mil
jarden ezecties? Er neet· een manier te. vinden zijn au de erectie an te zetten in
energie. Ik bedoel natuurlijk niet dat neuken en trekken daarvoor plaats meten
maken, bent u gek? waar ik naar toe wil, is dat het oprichten zelf ten nutte ge
maakt wordt. Niet voor niets wordt dat àing ook wel apparaat gemend. Als hij een
maal staat, mag iedereen er mee. doen wat hij wil. l&brdt mijn idee vexwezenlijkt,
dan komt er eindelijk subsidie op de pomografie. Misschien dat in later eeuwen
zelfs het zinloze knipperen met onze ogen zinvol womt gemaakt. Nu de echte uit
vinders· ons in de steek laten, rust op ons allen de plicht diep na te denken.
Deze uitholling werd geschreven in samer&Terking met ir. Willy Wortel.

HANS OORRESTIJN (In VPR:>-gids, 1977)
o

WIJ WILLEN NOG EVEN TERUGKOMEN OP DE LNG
KWESTIE, ZOALS IEDEREEN INTUSSEN WEL WEET,
ZAL DE EEMSHAVEN DI; PLAATS WORDEN WAAR. HET
VLOEIBAAR AARDGAS (UIT ALGERIJE) AAN LAND
ZAL KOMEN. DE ALTERNATIEVEN, ZOALS AAN-
VOER PER PIJPLIJN, ZIJN DOOR DE REGERING Sl"AAT:. ·tufll·~m\ .:
EN MINISTER VAN AARDENNENIETMEER IN DE ... :10·' ·~·l!U!H:.;.J.' ~
DISKUSSIE EN BESLUITVORMING MEEGENOMEN. .Ó..: ..«.•',. f). ~~
EEN DING WORDT NU WEL ERG DUIDELIJK, ALS ·m~t!:B .'~ .: .., ~iI
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Gemeenteraad van
Breda .akkoord met
stadsverwarming

Stadsverwarming Breda nu geregeld?
Na 3 maanden touwtrekken in de gemeenteraad, is het besluit nu gevallen.
Overigens niet unaniem: D '66 en PSP (samen 3 zetels) stemden tégen, om
dat niet alle alternatieven op hun juiste waardes zijn geschat.
Even in het kort de ontwikkelingen sedert september:
Na veel aandringen werd aan het "Centrum.voor Energiebesparing" opdracht
gegeven een alternatief plan te ontwikkelen, als tegenhanger van het KEMA
rapport. Begin november was het CVE-rapport gereed, en de voornaamste ver
schilpunten luidden: 0 wei aanleggen van gasleiding (voor kookdoeleinden)

o geen warmwaterleiding vanaf Amercentrale, maar een
eigen warmte/kracht centrale in Breda bouwen.

Deze tegen-nota werd door Burgemeester en Wethouders van Breda niet beter
geacht dan het KEMA-rapport, mede omdat de kosten van het alternatieve plan
hoger zouden uitvallen. In principe is dat ook juist (mede door de kosten
van de gasleiding en de eigen warmte/kracht centrale), maar hier spreekt
dan weer de oude koopmansgeest van gemeentebestuurderen: "het is te duur".
Een motie van de PvdA om de gasleiding nog te redden, haalde 't nieten
werd teruggenomen nadat B&W nog eens duidelijk de "dure extra uitgaven"
hadden genoemd. Bovendien, zo stelde B&W, is het nog maar de vraag of Eko
nomische Zaken die meerkosten wil subsidiëren •••••
Als tegenvraag zou je mogen stellen, dat B&W van Breda dan wel Ins naar
Den Haag had mogen bellen om te informeren hoe dat zit!

Helaas ••• zolang de werkelijke wil om daadwerkelijk energie te besparen
ontbreekt, blijft het allemaal lapwerk.
Overigens is het begrip "stadsverwarming" nu ingeburgerd in Brabant, zij
't dat de overheden nog steeds meer vertrouwen stellen in dure rapporten
van PNEM en KEMA, dan in "tegennota's" van anderen.

; .

Nu Breda 'verloren' is (althans wat het gasnet en de warmte/kracht cen
trale betreft), gaan we dea.andacht richten op de volgende kandidaat:
Tilburg. Ook daar zal begin '79 de stadsverwarming in het brandpunt komen
staan. Begin januari wordt het Tweede KE~1A-rapport verwacht.
Op voorhand is nu al te melden, dat ook Tilburg géén gasnet (kosten +
12,5 miljoen) en géén warmte/kracht centrale zal willen. Wat dit laatste
betreft: de kosten van een Amer-warmwaterpijp naar Tilburg (26 kilometer)
en de kosten van een eigen centrale liggen nagenoeg gelijk. En toch •••
kiest men nu al (bd-nnenskamers) voor de warmwaterleiding.

Eind december zal Werkgroep Kalkar Tilburg een brochure presenteren over
stadsverwarming in Tilburg. Deze brochure zal gebruikt gaan worden om
gemeentebestuur, politieke partijen, energiebedrijven en bevolking te
overtuigen van het wel aanleggen van een gasleiding, en het wel bouwen
van een eigen centrale. Als "energiebesparing" als motief wordt aange
geven, dan dient ook alles gedaan te worden om energie te besparen •••••

rIJ
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ancJenne
zei·....·
De uitslag van het referend~~

in de waalse gemeente Andenne
(aan de Maas, 40 kilometer ten
zuiden van Luik) heeft het
zelfvertrouwen van dé 1::>elgiese
elektriciteitsmaatschappijen
een gevoelige dreun gegeven.
Omdat de situatie er aanvan
kelijk gunstig uitzag voor de
voorstanders van de geplande
kerncentrale, steunde INTER
COM (de waalse el. maatschap
pij) het te houden referendum~

Echter, bij een tussentijdse
opinie-peiling, bleek dat
het merendeel van de 1::>eVol
king "neen" zou stemmen.
De taktiek van INTERCOM werd
drasties veranderd: het re
ferendum werd door hen On
wettig verklaard, de bevol
ling werd aangespoord om
niet mee te doen.Vele mil
joenen francs werden be
steed om te redden wat er
nog te redden viel •••••••
De uitslag op I oktober
bleek een komplete neder
laag voor de elektrici
teitsmaatschappijen:
bijna 85% stemde tegen de
geplande kerncentrale.
Dat is eén duidelijke af
wijzing. Nu is het wachten
op de rest van Belgie .... o

~....••.........
-':

Meer
kerninstallaties
in de streek
van Mol '?
~-------------------~------------
Het sukses van "Andenne" mag ons
niet verblinden. In het zojuist
koninklijk goedgekeurde 'gewest
plan Herentha.ls-Mol' wordt een
zeer uitgebreid gebied aangewe
zen als "nucleair centrum".
Met andere woorden: de nucleaire
driehoek MOL-GEEL-DESSEL zal nog
meer worden uitgebreid met atoom
installaties. Dat zou 1::>etekenen,
dat de gehele splijtstofcyclus
in dit gebied gerealiseerd ~al

gaan worden (vanaf uraniumverrij
king tot opslag in de kleilagen
van het radioaktieve afval) ..

Het bewuste streekplan is drie
jaar geleden onderwerp geweest
van een inspraakprocedure bij de
bevolking in dat gebied. 'De be
volking' heeft er dus zelf over
béSlist', zegt men nu al •••••••
Afgezien van de vraag of de in
spraak van de bevolking serieus
wordt genomen, is ook de presen
tatie van het gewestplan in 1975
een lachertje geweest. Hoe komt
het dat de bevolking niet gerea
geerd heeft op de plannen voor
uitbreiding van de atoomindustrie?
Het antwoord is eenvoudig: de
bevolking is volledig om de tuin
geleid en voor joker gehouden,
omdat het wöord atoom-installatie :)



In BEi 1979 zal er êên
grote :rNTERNATIONALE
ANTI"'A~ge

houden worden, met
denDnstraties, mani
festaties en zo nEer.

Op2 en 3decenber
zal tijdens een ver
gadering in Basel het
definitieve besluit
genomen worden over
de datum, de plaatsen
en de 'eisen'.
PEK, EKZ en VAKS heb
ben op 11 novenber
j.1. in pricipe be
sloten au de aktie
te gaan richten op
het kempark OOEL.
In de loop van 1979
ZUlt u er ongetwij
feld zreer van boren!

Denkt u zich eens in:
manifestaties in
2&'T.tTSERIAND, SPANJE,
!TALIE, E'RANKRIJK,
OOSTENRIJK (1), WEST
DUITSIAND, BELGIE,
LU:XEM3URQ, NED:ERIAND,
DEN:EMARKEN, ZWEDEN/,
FINIANb, GRCX1l' BRIT-
TANNIE, IE:RLAND••••
En dan spreken we nog
niet eens over JAPAN,
AUSTRALIE; INDIA en
VERENIGDES'm'lDt.

WAT ZAL DE AAIDE DREUNEN·

Het gaat goed ~t Doel 3, de
derde kerncentrale in het kern-·
park bij Antwerpen. Het. reaktor
vat is inmiddels gearriveerd
(vanuit de Cockeri11~fabrieken

te Luik), en de Europese In~es

teringsbank heeft een lening
verstrekt Van 175.000.000 gld.
De totale bouwkosten worden
.geschat op 250 miljoen. Begin
19SO moet 00el-3 gaan draaien,
als er niets tussenkomt,
Aan de EBES en de be1g1ese
overheid zàl 't niet liggen,!

>
of kern-industrie niet in het
plan voorkwam•.Neen, daar heeft
men toendertijd een zeer subtiele
oplossing voor gevonden: "GEMEEN
SCHAPSVOORZIENINGEN VAN OPENBAAR
NUT" stond er te lezen, terwijl
men toch iets heel anders bedoelt.
Een wolf in schaapskleren.
In het (nu dus goedgekeurde) plan
wordt voorgesteld om huisvesting
in dit gebied te verbieden. Be
staanÇle woningen dienen verplaatst
te worden buiten de (verp1iohte)
groen-gordel van ligusterheggen.
Anno 1978 staat er op de terreinen
van Euratom (wat ook in dit gebied
ligt) eén Europese schooî voor dé
kinderen van de Euratommers: recht
tegenover de laboratoria, waar nij
vere deskundigen het hoogaktieve
a.fv.a1 in glazen knikkers proberen
te stoppen. Het zou ons niet ver
bazen als straks blijkt, dat ·d1e
kinderen spe'cialeknikkers hebben
om mee te spelen. Om ze alvast te
wennen aan het atoomtijdperk?
Men zal wel ·met het argument
komen, dat dergelijke knikkers
erg handig zijn, omdat. ze een
voudig op te sporen zijn met
geigertellers. Hier ligt weer
een 'gat in de markt' voor de
speelgoed-industrie.
Nuclear madness.



•• ••••••••••••· ... · d••:::.energle on.· .ers
Wij Willen u nog even herinneren aan de varende tentoonstelling ENERGIE ANDÈRS,
die in de kanendé maanden door Brabant en Zeeland zal trekkèn•••••
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Grondwater niet
bedreigd door
Belgischkernafval

:.
leeM werd dat Belgil! plannen had~ (0
om radio-actief afwl inde kleila- <- .~
gen op'te slaan. De onderzoekers ti"
hebben geen rekeninll ~uden _ Cl.
'met de ·manler. van opslaan van D) (I:f
het radio-actieve afval. Zij h~ben ~
daarom. geen keiharde conclusies ~
'kunnen verbinden 83n hc1 onder~ c:::
zoek, 01

Vóigens An."Meljervandel3ra~ oS ~
bantse Milieu Federatie. lijkt ht't ,..{..
êr Indpr.daad. op dat het Belgische ~.' ~.I
llrondwater nlE't naar Neclerland .'
strQOmt.· "Maar .Ik ·blljf·het heel S"
jtP.\'aarlijk vlnd/m 'om op grote' ~ u;)
diepte radio-actief afval .op . te cs- S
slaan. iS" (1;l
. Er kan z~1 gl'beunmmet ~ $=
de llTOIldlagen, ·lJlljft \i0ll: het pro- ~
blec·m dal als het grondwater bP- ~
smet. wordt. de nellil'il er door 1)('- • '"
~m('t kunnen worden".

De .Nederlanders en Ilt'lgen ma
. ken al geruime tJjd .studie van de
str.>atnrlchtinll van.het .J;ro"dwa
ter in de oml!lp\'in~ vnn Mol. .7.lj
tij" hlertoe ·amiJ:tt~7.t't duc\r .de vt"r~
ontru~tinl!l dip "'1t~.I"nd tn..... be-i

jte\\..... ten.lI..lmon.len K..mperland
re d".kundhtl" ,\~l,n het ministerie
van Vo1ksl!l""o,,dheld·~.... Mllil'uhy
·~if'ne. de R.ijk"~.,.I"p.i''''he me,,"t
('n h.'t lU.ik~ill.tituut \'ilUr Drink
watt"rvnoniPninA.

(Van ePnonzl'r verslag~"'r'J

D~ BOSCH - De "ooraen-'
opslag van radio-lletief a""1 in de
kleilagen . In JKot Belgilehe Mol
leidt niet aot verontreiniging van
h..t Itrondwater In· .Brabant. Het
IÎrondwat..r In cle omgeving van
Mol blijkt .In wl'stelljlee riehtlng te
stromen en niet naar 'het noord_
"'at well(evaar zou' kannen ople
v......nvoor bet Brabantse'gro~

walt'r.

lIit i~ de vOórlopi~ rorl.. lusl"
van pen ondM-zock dnL.heit IUjks
in.Utuut voor Drlllkwatervoorli,,
nil'lIt'n ~"men met· de Belgill<'he
Aardkundige Ulen"t heeft ïnll:.t<·I,1.
Het r~ultaat.van ht't ondo· ...'.,..k ili
dl'7.e week uitv,..breid bt;sprokl'n
door hei provlri<-faal hl'lltuur van
~oord..nl·al~ant. dE' htosturc-n. 'v.a:n
~!e- "C:i:'on~.·railE' ·"~indhnvN'. ~~,'._-_ ..

Het KERNAFVAL begint een
steeds duidelijker onder
werp van diskussie te
worden. Het is onderhand
voor iedere nederlander,
werg duidelijk dat daar
de grootstellbottle neck"
optreedt in de hele kern~

energiecyclus.
Minister van Aardenne wil
de brede maatschappelijke
diskussie niet afwachten,
maar reeds tevoren de re
sultaten van prOefboringen
in de diskussie betrekken
om de aanvaardbaarheid van
de kernenergie aan te to
nen. {IIAls da.t akelige af....,
valprobleem is opgelost,
komt kernenergie sympa
tieker over bij het volk")

'Proefboringen voor
kernafval leveren
slechts discussiestof
Ooor_DOIltleke red.ct"

DENHAAG. 9 hov. - ..De regering wil graag de misvattingen die in bet noorden.
des labels bèstaan over de betekenis van proefboringen in ondergrondse zoutlagen.
wegnemen. Wij denken er niet aan wie ook voor voldoQgen feiten teplaalsen.Het is
bepaald.onjulst te zeggen dat dé proefboringen een eerste stap zijn op de weg naar
bet bergen van radioactief kernafval in het noorden".

Over de m_te alternatieven DeZe 11 ontstaan. omdat .,.niet 'Moties
bestaan. al gegPVellS; ook uit goed. 11.begrepen !IlIaarom het
buitenlandse onderzoekingen, hier gaIlt",nl. een geologisch on- . !Je . woordvoerders va" de
'zei de minister•.Maar hij v.lndt derzoèk. waarvan de resultaten PvdA. D'66 en PPR venochten
het expetlment met ilezoutkoe- nodig 'zljn voor het houden. van de regering I" moties het veer
pels In Groningen' en Drente een brede maatschappelijke dis- genomen program!fta van proef
noodzakelijk om· ook dit alte... CllSSie ever de ·vraag· of.: het' .1. borinien niet tot uitvoering te
natief in de maatschappelijke kernenergiepole"tieel ,'in . ons ..brengen, maar dit eerst· !lJ\der-
discuS$Ïeover de kernenergie te land moet worden I.\I\iebreJden Iwerp van maatschappelijke dis-
betrekken: "Zonder dit onde.... welke óPlossingvoor een veilige' 'cuSlieen 'Inspraak te IJllIken.
zoek %01.\ de é1iscuS$Ïe een lep berging. Qf .verWerking van
huls zIJn." kernafval daarbij het beste ge

kozen.kan worden,

NOG VOLOP IN VOORRAAD
"OPWERKING VAN KERNSPLIJTSTOF, EUROCHEMIC: NUCLEAIRE

VUILB1\K TE DESSEL II , waarin ook een artikel over
de opslag van belgies kernafval in de kleilagen (zie
boven). Te bestellen door overmaking f 3,50 (inkl.
portikosten) op giro 3600254 t.n.v. Penningmeester
PEK, Cobbenhagenlaan 552, Tilburg.



ENERGIEBESPARING....
of roeien metcie centen

op 26 oktoberj.l. was de Werkgroep Kalkar Tilburg en de ZEK-redaktie
te gast bij de Gemeentelijke Energiebedrijven Tilburg. Onderwerpen van
gesprek waren: de (toekomstige).stadsverwarming in Tilburg, de energie
voorlichting en het gemeentelijk. energiebeleid in het algemeen.

Vervolgens gaan we dieper in op de zaak van de
stadsverwarming.' Zoals de plannen er nu uitzien,
ligt het niet in de bedoel1.:ng' een (apart) aard
gasnet aan te leggen. Hoewel niet wordt ontkend
dat koken op gas energetisch 'zuiniger is, dan
elektrisch koken, wordt door het GEB gesteld dat
het aan~eggen van een gasnet voor een Uflutje gas"
wel erg duur wordt. Met f1~tje gas wordt bedoeld:
160 m3 gas per woning per jaar in stadsverwar
mingswijken. De aanleg van een gasnet wordt ge
scha,t op 12,5 miljoen gulde11. Omgerekend bete
kent dit, dat f 16,50 geinvesteerd moet worden
om 1 m3 aardgas per jaar te kunnen besparen.
Met dat geld kun je, aldus de heer Nouwens van
het GEB, beter andere energiebesparende maat
reqelen nemen die minder investeringen vergen:
tochtwering, muurisolatie en glasisolatie•••
waarvoor globaal investeringen nodig zijn van
Z:éspektievelijk f 0,75, f 2,- en f 4,- om 1 m3
aardgas pér jaar te ,kunnen besparen.
Op dit punt blijken de 1Ilèningen van Werkgroep
en GEB ver uit elkaar te liggen: de beperkt
heid van de financiële middelen versus de be
perktheid van de voorraden energie en grond
stoffen.
Als laatste onderwerp komen de tarieven op de
proppen. De Werkgroep stEIl t, dat de huidige
tarief-str·uktuur de gebruikers niet stimuleert
om zuiniger om te springen met gas en elektri
citeit. Na een korte uitleg over de elektri
citeitsnetten, wordt snel duidelijk dat de
kleine netten in de woonwijken langer zijn,
of beter gezegd: het verlengde zijn, van de
hoogspanningsnetten. Er dienen dus grotere
investeringen gedaan te worden om in ieder
huis een aanslUiting te verzorgen. Vandaar
dat deze investeringen zwaarder doorwegen in
de tarieven van de kleinverbruikers ••••
Na dit gesprek van enkele uren, kunnen we
konklUderen dat wij elkaar heel wat te ver
tellen hebben over ~aken waar we mee bezig
zijn. De mensen van de Werkgroep Kalkar
kregen de indruk niet als "kwajongens" ge
zien te worden,waarmee'een redelijke basis
voor verdere gesprekken is gelegd.
Overeen belangrijke zaak blijft verschil
van inzicht. bestaan: bij de ,Energiebedrijven
legt men voomameli,jk het aksent op de be
perktheid van de financiële middelen,
terwijl bij de Werkgroep de eindigheid van
de energiebronnen het hoofdmotief is.

Hopelijk wordt ons voorbeeld door
andere energ~egroepen/stroomgroepengevolgd.
WERKGROEP KALKAR TILBURG

Direkteur J. Hendriks van het GEB opende het ge
sprek: stadsverwarming is een belangrijk projekt
in het kader van energiebesparing. Maar bij stads
v~rwarming zijn verder nog van belang: de warmte
afzet, het milieu en de plaats van de warmte-op
wekking. In dat licht gezien, is een warmte/kracht
centrale in Tilburg toch niet zo aantrekkelijk als
een 2 x 22 Kilometer lange pijpleiding vanaf de
Amercen,trale te Geertruidenberg. 11llIl\ers,. de mi
lieuproblemen ~ijn bij een kleinschalige uitvoe
ring moeilijker op te lossen dan bij een grote
centrale •. De kwes,tie van het "energiemonopolie"
van de PNEM speelt hier geen enkele rol bij.
Een pijpleiding naar Helmond, de volgende kan
di,daat voor stadsverwarming, wordt; echter veel
te d~ur en technisch bijna onmogelijk. Voor het
geval van Tilburg drukkende kosten voor dië
44 kilomete~ net. niet te zwaar'om wel voor een
pijpleiding te kiezen. Overigens zal het ti~burg

se avontuur ongeveer 160 miljoen gulden gaan
kosten, die VOor een gedeelte door overheids
subsidie zullen worden gedekt.
Met "energievoorlichting" bedoelen de energ'ie
bedrijven 'de bevordering van een maatschappe
lijk verantwoord energiegebruik'. Daarbij dient
men goed te onthouden dat het voorlichtingsblad
'Energie + water', een geza1l\elijke produkt~e van
VEEN, VEGIN en \7EWIN, dO.or de plaatselijke ener
giebedrijven worden gedistripueerd.
Het GEB zal een voorbeeld gaan stellen bij de
nieuwbouw van de energiebedrijven: experimenten
met zonne-energie, waarvoor de plannen al ge
reed zijn. Voor de bezóekers en gasten van het
GEB is inmiddels een speciale demonstratiekamer
ingericht in het teken van verantwoord energie
beleid. Met nadruk worden. scholieren goed voor
gelicht, omdat zij de toekomstige Ivaders en
moeders' zijn.
Het gemeentelijk energiebeleid is óverigenS een
zaak van de gemeente. Hiervoor geeft het GEB wel
adviezen, maar de besluitvorming- ligt bij de ge
meente. Onlangs hebben de. energiebedrijven een
nota "Ener9iebesparingsbeleid in de gemeente Til
burq" aan de gemeente aangeboden, die daar op pO
litiek nivo besproken en behandeld zal word,Eln"
De opbrengst, de baten van de energiebedrijven,
de 'winst', vloeit over naar de pot Algemene Mid
delen van de gemeente. Je kunt dan wel willen dat
dit geld gebruikt wordt VOor een doelmatig ener
giebeleid, zoals isolatie of openbaar vervoer,
maar het is uite.indelijk de keuze van de dóor de
burgers gekozen raad om het geld te gebruiken
VQor bijvoorbeeld presti~e-proJekten.

De energiebedrijven tonen zich alS groot voor
stander van 'isolatie, "ook al snij je je daarbij
in je eigen vlee$~, omdat het een inkrimping
van de omzet betekent. Maar ~s nutsbedrijf mag
dat ,geen probleem opleveren, omdat een ander
nut, te weten: doelmatiger energiegebruik, dan
centraal komt te s eaan, DOE ;MEE(R) ~

'met uw :giro! - bb.. zo •



Op het norrent dat iedereen dacht
dat alles nu wel geregeld zou zijn
net Alrrelo/Urenoo, kQI'l'eI1 er een
stel Namibiërs roet in het eten
gooien. Wat vervelend nou. Maar
de zaak is wel erg vervelend voor
de nederlandse regering, als er
uranium uit Namibië in Alrrelo
verrijkt gaat worden. In dat geval
overtreedt Nederland een inter
nationale afspraak (in Verenigde
Naties-veJ::band) door nee te werken
aan de praktijk van Zui~Afrika

cm Namibie leeg te roven.
Neen, zegt de regering: dat is geen
internationale afspraak, dat is
een afspraak van het beheersor
gaan voor Namibië, en daar hebben
we nietsrree te maken!
Nederland blijft liever goede
maatjes net de onderdrukkers!

Een tweede vervelende zaak is het
feit dat gelden van de nederlandse
vakbonden gebruikt gaan worden
voor de fianciering van de kern
centrales in Brazilië. "Foute
beleggingen van FNV-gelden'i,
zoals de zaak wordt genoenrl. Een
groep 'verontruste nvv-ers' wil
deze zaak doorgesproken krijgen
bij alle afdelingen van het nvv,
tlkv· en fnv. Voor inlichtingen:

de "verontruste nvv-ers"
Adagiostraat 81, Nijnegen.
080 - 774169

muis Wiet \lul ~1:a&1jes·_ö
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De Kleine Aarde
tel. 04118·76901

De Kleine Aarde heeft een nieuwe pu
blikatie uitgebracht: "GRIJP DE WIND"
zoals de titel al aangeeft, een
handleiding voor het zelf-bouwen van
windm:>lens. Sanengesteld door de
windnoleng.roep van de Kleine Aarde,
en bestemd voor ieder die zelf de
alternatieve energiebron van de
toekanst, de wind, wil benutten.
Met theorie, verslag van de er
varingen van de windnolengroep,
en veel verduidelijkende teken
ingenen handleidingen.

Prijs f 21,- (inklusief verzend
kosten), ruim 80 pagina' s,
Te bestellen door o'Vel::ttiaki.ng
vanf 21 op giro 52730 , ten na
Re van De Kleine Aarde Uitgeverij,
postbus 151, 5280 AD Boxtel.
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aehtentandmetdeoUepriJalngehaald,
zo meldt de Veg1n. In 1980en 1981zUl.
len de tarieven \IOOrde kleinver
bruikers ook de priJsstijging 'van de
stookolie vplgen.

De algemene leden\'el'gaderlng van
Vegin heeft woensdag nog ~DS de 118
druk gelegd op de voorwaarde vanhet
bestuurvan Veglndat de ministervan
eecniomlsehe llaken zijn goedkeuring
heebt aan bet !lele pakket voor drie
jaar.

boven 600 kubieke meter per jaar met
Ingangv,n ljanUaI11979, 1980en 1981.
De verhogingen zullen, exclusief btw.
respectievelijk 2.cent. 2 cent en 1 cent
perkUbiekemeter bedragen. Het tartef
voor verbruik tot 600m3 perjaarblIjft
27 centper kubiekemeteren wordt per
1 janual1198hverhoogdtot 28cent.
Vanaf1jlinual11980zal er geen verschU
meer zijn tussen de kubieke meteiprIJs
van de eerste 600m3 en het meerver
bruIk per jaar. Met de' tariefsverhogin
gen van de komendedl'lejaar wordt de

APF:LDOORN (ANP) - De alpmeDe
ledenvergadering van deVel'lllligln(
van Exploitanten van Gasbedrijven
in Nederland tVegin) heen woensdag
Ingeslemd met het bestuursvoorstel
de aardgastarleven voor klelnve,r.
brulkers de komende drie jaar In tq:.
taal vijf eent te verhogen. De gube
drijven bebben het al eerder overeen
gekomen akkoord tussen Vegin en
Guunle goedgekeUrd.

De prijilstijging betreft hetvel'brulk

PRIJSSTIJGING IN DRIE FASEN F'1<u.lrc- 'H
Gasbedrijven eens methogere
tarieven voor kleinverbruikers

IS YlO\f.'1e

Prijs elektriciteit grote
afnemers mogelijk lager
Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN - ,Minister
Van Ardenne van Economi·
sche Zaken werkt aan een
plan om de prijzen van elek·
triciteit voor grote lndusttiêle
afnemers teverlilgen. Hij zei
dit gisteren tegen een delega
tie van Groningse bestuur
ders en vakbonden, die bij de
minister kwam bepleiten om
de AKZO te bewegen af te
zien van het plan de cbloor~
produktie, teCOD.centreren in

Rotterl1ll1'tl ten koste van
DelfZijl
De GrolÜllllH, gedeputeeJ:4e.C,
Hoogsttaten heettde mlnlater.~
,zegd met de:AKZO-\le lllIIln~praten.
De delelratle' oppe.rdeonder. 'I'Ileer de
mogelijkheid de elJerlleprlJzen Inde
lllll10 te verlagen olll' het ,regionale
eeoD.omlsclle beleid.. watoP...~..'"krlkkrlk··
ken. Van Atdenne wUde nle,t'1ngun
op d1t,~onaIe gesprelé.Wef1llrtelde
hlj dat hlj werkt aan plannen voor
een algemene verlaging van de elek
trttitè1lsPr!JS" \100" ''lndWltl'te-C1l&n·
'teil. omdatmeètmálen la gebleken
d8t het buitenland wati'd1~,be~
tràak een betere concurrenUllpoa1tle
heett en' daafdOO1",,'gemakkelijker In·

,dQatrie BlII1~,dan NedIlrland.

,~"'. ~Iol. IS'1111)\1".18

FDP-politicus Riemer
wil geen snelle kweek
reactor in Kalkar

BOaSSELE ~ De kemcentrale van de
PZEM te Borssele is donderdag weer
voorde volle honderd procent vanzijn
elektrisch vermogen (470.000 kilg.
watt) 'op het net' gekomen.,

'(Vu oaze B ndaetie)

DEN BA.ttG Uit metiDgen
bij de Amereentralebij Geer
trIlidenbeq in de droge zomer
,van 1978 is ,ebiekeu, dat de
temperaturen. aan ,de uitlaat
daar opUepebtot meer dan
dertic paden met een mui
mum· va 33 graden. Het re
sultaatvllD dit onderzoek staat
in het rapport van rijkswater
staat ptiteld "De waterbuis.
hoadiag van Nederland in de
droce~e van 1976".

Rijkswaterstaat wijt de hoge
temperatuur van het water bij
het punt waar de PNEM-elek-

Oostenrijk wilverhod
15~~.

atoomenergie

hij PNEM te warm 1~~w
triciteitscentrale haar koel
water loost aan dehoge in
laattem~tuur';a11hetwater
en de geringe afvoercapaeiteit
van de Maas in die periode.

Volgens de in het kader van
de wet~ntreinigiJJg op
pervlaktewateren afgegeven
vergunningen voor .koelwa
terlozingen mag de tempera
tuur van het water in het koel
eircu.itniet meer dan' dertig
graden bedragen. De tempe
ratuursprong tussen deinna
me van water en het lozen er
van mag in de"zome.r niet meer
dan zeven graden bedragen en
in de winter niet meer dan
vijftien graden.

Minister
Ginjaar:
Bij Kema niet meer

kanker dan elders
DEN HAAG (ANP) ... Bet ver

band tussen het aantal .. gevallen
van kanker en de' opslag van ra
dio-actief afval op de- stortplaats
van de Kema in Arnhem Is niet
aan te tonen en is hoogst onwaar
schijnliJk.t.J\llIl~.tIVl6V.'=tg'

I '

•

Uniek zonnehuis in Zundert
bespaart 80% aan energie



nietduurder
dan nodig ïs....

J.ZEÈLANO' ,

Energie Kan1.te. Zeeland (EKZ)
Dam 41;
Middell3Ut9
ILIMBURG)
LiIlb1rgs Energie Kanite (Lm<)
Kç1tf:elstraat 6,
Sittard

!LANDÈLYKI

Stt'Oallg1:oep St:op Kalkar/I<ernenergi.e
Oude Gracht 42,
UtIec:ht ((}3O-314114)

Landelijk E:nergie Kaiiite (LEK)
Tweede weteringplantsoen 9,
Amst:eroan\ (02G-:221366)

JBELG1E.t
Vei:eniçdé Aktiegroeperi Kernstop (V1\KS)
ConSc1encestraat 46,
2000 Antwerpen,

tN. BRABANTI
*' Provinciaal Energie J<anite (PEK)

Nieu.ilandst,raat 39,
'l,'ilburcr

*,Stnx:II~Oss, *'Mil1eugroep oe-Toch
t\ftgor~ 16, Post,bus 55,
.Q!! KaatshE'uvel

JfStl\Oang'toep Den aosch *,Brabantsé !'l1lieu Feè
v.s, Hoopstraat 33, Stàtic;lIlsstraat 15
Den Bosc:hTilburg

'tEnergie Kcmite Breda
Veemarktstraat 40,
Breda

*'StIoang:r:oep Zundel!t
Burg. Manderslaan 2,
Zundert

Jf St.roalr;Jroep Eindhoven
Kastelenp4ûn 7,
Eindhoven

JfwerkgrOep KalkaJ' Tilburg
Cobbenhagenlaan 552
TilbUf9

Oude abonnè' 1> kunnen ooi:
nieuwel1bonn!'.!> maken.
We.du zo .iema.n.d, veJLte1.
';t onJ>.

A1)~S •. .

M~pgen:

® -ft~M\W\c\"',u..o.t ,.,~

o {. ,- ..?....- 3. ~- 4-.-
~. - - -

[)u\àe\G~ ''',(II\\en vClOrkomt f&otel).

.u mag zelá.!> mèèJL doen. Bi.jvooJr.beetd
even nagaan 06 u vOOJr. 1978 al betaald
hee6;t. Va.;C kan dan In. een moeU:e doo«.
Bedankt, e.n :t.o;t 6ebJr.uaJLi 1979••••••••

====~==~~=====~==~~=~====="='====#~
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{I).ijhebben een GIRO-SPELLETJE ' bedac.h;t' om op een .6peei..6e manieJL
de abo nnemen;t.6 getden b.innen ;tekJr..ijgen. VooJta.6 witlen we. du.idei..ij:tl.
.6;tel!en da;t w.ij n.ié.;t van mening zijn da;t ..J. al.6-~de6.inanc.ien te
koJr.;t .6c.hie;ten - deabonnement.6pJr..ijzen dan maaJr. veJr.hoogd mOè;ten
uiotuien, Bovend.ien kunnen. we loei Jr.ondkomên, al.6 .LedeJteen meedoe;t.
VandaaJr. di:t. beJLoep cp .iedeJr.e abonnè 8 tezeJr. om ook mee ;té doen.
flJ.ij makèn ook geen gebJLuik van *ac.c.èp;t-g.i/tokaaJr.;ten* omda;t die
me;thode on.6 .geld en ;t.ijd ko.6;t, en omdat iedeJr.een z.ijn eigen g.ilLo'
kan;tooJr.;tje Ln hu.i.6 hee~;t en ~el6 de zaakje.6kan Jr.egtle.n.
Me;t behulp van uwblau.we g.iJr.o-kaaJr.t(06 bank.-oveJr..!>c.hJr.ijv.ing} ku.n;t
u aan on.6- een aantal dingen duidel.ijk maken:

Á. veJr.leng.ing van ,abonnemen;t.in 1979, 06 n.ieuwabonnemen;t. In
d.i;t geval' maakt u 5 gu.lden (06 meeJr.) oveJL op on.!> g.iJr.onumme.J[.

B. opzegg.ing van u.W abonnemen;t.U maakt da.n 1 guldenoveJr. op
on.!> g.iJr.onummelL, ze.;t de le;t;teJt. 8. b.ij 'mededel.ingen' en w.ij
.6-;toJr.;ten d-i.egulden teJLug 'op u.w·
nummeJL

C. de oplo1>.!>.ing van de ENERGIE
BECrJUSTHEIVSTEST. Zie blz. 8
van deze kJLan;t. .
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