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: De eerste 80er jaren ZEK ligt er weer.
:
: Deze keer een Zeelandspecial met een reaktie van :
: het EKZ op een nota van Gedeputeerde Staten in- :
: zake Borssele en Doel . Daarnaast een artikel over:
: de grootscheepse aanlanding van LPG en de gevol- :
: gen hiervan voor Zeeland. Oolt in deze 80er jaren :
: blijft de regering doorworstelen met de BMD. Een :
: referendwn is volgens van Agt cs ethisch onver- :
: antwoord. De kijkertjes thuis kunnen dus alleen :
: maar ja/nee tegen kernenergie zeggen.
:
: Jul1ana gaat, Beatrix komt en Kistemaker zal ko- :
: men om in Berkel-Enschot over de "Uitdaging van :
: de Kernenergie" te komen praten.
:
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Bet Energie Komitee Zeeland (EKZ) heeft
na bestudering van de nota van gedeputeerde staten van zeeland: "nota inzake
verschillende aspekten van de kerncentrales te Borssele en Doel" van 22 aug.
79, behoefte deze nota van kritiek te
voorzien en daaraan een aantal konklusies te verbinden.
De vestiging van basisindustriên uit de
aardolie-, chemische- en metallurgische
sektor heeft een zeer eenzijdige ontwikkeling van Midden Zeeland tot gevolg
gehad. De overheid is ten nauwste bij
de geschetste ontwikkelingen betrokken geweest. In dat kader moet ook de
vestiging van de kerncentrale in Borssele worden gezien.
Bet EKZ stelt, dat die eenzijdige industriêle ontwikkeling ertoe heeft geleid, dat de achterstand op de rest
van Nederland op dit gebied kwantitatief is ingelopen. Maar kwalitatief zit
Midden Zeeland dik in de problemen.
De vraag vanuit de industriên sluit
. niet aan bij het aanbod op de arbeidsmarkt. De belangrijkste motor van de
Zeeuwsw werkgeleqenheid, de aktiviteiten op het Sloeqebied, kampt met konjunkturele en strukturele problemen.
Daarvoor hoeft menalleenmaar te kijken
llaëU' ue sit.uaLie 1.11 de scheepsbouw en
de arbeidsuitstoot in de aardolie- en
chemiebedrijven. Bovendien zal het vestigen van een LPG-terminal, door het inherente gevarenrisiko, belemmerend werken op de vestiging van andere bedrijven. Energie-intensieve bedrijven kunnen in verband met de energieschaarste
niet worden toegelaten, waarbij voorop
dient te staan dat het vestigen van een
tweede kerncentrale nimmer een argument
mag zijn.
Voor het EKZ staat vast, dat een kerncentrale slechts veilig is voorzover
er geen noemenswaardige lozingen van
radioaktiviteit in het milieu kunnen
zuidnederlandse energie krant
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Met betrekking tot het vraagstuk van de
opwerking van bestraalde splijtstofelementen vindt het EI<Z, dat om milieutechnische, sociaal-politieke en financieelekonomische redenen het opwerkingskontrakt tussen PZEM en COGEMA geen doorgang mag vinden. Bet is in onze samenleving niet te tolereren dat via een dergelijk kontrakt onder het mom van een zakelijke overeenkomst een ingrijpende beslissing (wel/niet opwerken) wordt genomen. Bet is onverantwoord om de na ons
komende generaties op te zadelen met de
konsekwenties van een dergelijk besluit,
die zeer omvangrijk zijn. Bet PLUTONIUM
dat bij opwerking vrijgemaakt wordt, zal
minimaal 250.000 jaar buiten het milieu
gehouden moeten worden. In deze periode
mag het niet in 'verkeerde' handen vallen. Tevens moet konstant voorkomen worden dat met het ontstane opwerkingsafval geen kritikaliteitsongelukken ontstaan. Indien er besloten wordt tot
niet-opwerking van bestraalde splijtstofelementen, terwijl de kerncentrale in
Borssele toch blijft doordraaien, zal de
PZEM trachten een nieuw .opslagreqime
van bestraalde elementen binnen de eentrate toe te passen.
)

Daarvoor heeft de PZEM in april '79 a1.vast een vergunning aangevraaqd, waarteqen het EKZ bezwaar heeft aangetekend.
Zolang niet duidelijk is wat de toeqevoegde onveiligheid is aan de kerncentrale en wat de milieugevolgen van een
dergelijk opslagregime zullen zijn, mag
volgens het EKZ géén vergunning worden
verleend. Ook in april 1979 vroeq de
PZEM aan de regering toestemming om een
nieuw gebouw voor de opslaq van Laagen Middel Aktief Vast Afval (LAVA en
MAVA) te moqenbouwenO' omdat in de v~
gunningsaanvraag grote onduidelijkheid
omtrent de mogelijkheden van lozingen
in het milieu blijft bestaan, vindt het
EKZ dat dit gebouw daar niet mag komen~
Het probleem van de opslag van radioaktief afval is nog verre van een op"
lossing. Dit zal volgens het EKZ leiden
tot het langdurig opslaan van dat afval
in de kerncentrale te Borssele. Daarmee wordt een belangrijke en onvrijwillige taak aan toekomstige genera"
ties doorgeschoven. Wi11en we het afvalprobleem op een overzichtelijke
schaal houden, moe1:en we VANDAAG de
produktie van dat afval in I<ERNCEN...
'l'RALES STOPPEN.

DURE STROOM
Inplaats van het erkennen van de
werkelijke financiële en ekonomische
konsekwent1es van het in bedrijf houden van de kerncentrale in Borssele
wordt voor de zoveelste maal getracht
de zaken rooskleuriger voor te stellen
dan ze zijn••• Voor het EKZ zijn allerlei berekeningen zinloos als we letten op de kontraktuele prijs voor atoanstroom aan Pechiney. Deze kontraktprij s is minder dan 3ct/kWh, de
huidige prodUktieprijs (volgens GS) is
al 6 ct/kWh, terwijl het E:KZ aantoont
dat de werkelijke nucleaire kostprijs
meer dan 12 ct/kWh bedraagt.
zuidnederlandse
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On de zaken echter in alle openheid te

kunnen overzien is volledige openbaarheid van belangrijke stukken een bit·
tere noodzaak. Het is gewoon te gek,
dat de tegenstanders van kernenergie
alles in het werk moeten stellen om
achter relevante informatie veer de
bevolking en haarverteg:enwoordigers
te komen.
Uit alle gecij·fer is het het EKZ dui...
delijk geworden, dat de huidige be...
stuurders niet weten waar ze met de
kerncentrale aan begonnen zijn. E~
dinq is echter duidelijk : een grootscheepse bijdrage van de bevolking in
de winst van o, a. Pechiney via een beschamend laqe elektriciteitsprijs is
voor hetEKZ onaanvaardbaar. Daarom zal
het kontrakt over de leverantie van
stroom door de PZEM aan Pechiney opengebroken moeten worden.

DISKUSSIE
HetEKZ vindt dat de samenstelling van
allerlei prognoses op basis waarvan
het produktievermogen van elektriciteit
in Nederland stelselmatig opgedreven
wordt, ter diskuss.ie moet staan. Daarvoor is het noodzakelijk dat ook de
doelstellingen van het samenwerkingsverband van elektriciteitsproducenten
(SEP) op een demokratische wijze worden vastgesteld.. Ook dient volgens het
EKZ verzet te komen tegen de U.nter)nationale druk an Zeeland tot energieproducent te veroordelen. Het zal anders neerkomen op een eenvoudig ruilhandeltje tussen fundamenteel ongelijkwaardige partijen, waarbij de
Zeeuwse bevolking weer volledig buiten
spel staat.
Het EKZ eist daarom een ontwikkelingsbeleid waarbij de nadruk op energieextensieve en arbeids-intensieve produktieprosessen komt te liggen. De provinciale bestuurders zullen moeten komen tot een provinciaal energiebelei4
waarin besparingen een inteqrale rol
spelen. Voo!: een meer demokratisch vastgesteld elektriciteitsbeleid zal volgens
het EKZ eén EKONOMISCHE I<ERNBESLISSING
over zeer ingrijpende beleidspunten onvermijdelijk zijn •
Het Zwartboek Kerncentrale Bor.ssele
is te bestellen bij EKZ,
Postbus 208,
Middelburg.

I
Op 29 januari jl kondigde een
amerikaanse olie-multinational
aan om de haalbaarheid van olieen gaswinning uit het brabantse
land te onderzoeken. Geen nieuw
gegeven dat er ook in Zuid- Nederland olie en gas in de grond
zitten. Door de stijgende prij·
zen van deze energie op de wereldmarkt lijken de brabantse
delfstoffen ook interessant te
worden. Het seismisch onderzoek
is al in Eindhoven begonnen en
izal voortgezet worden in Mierlo,
Geldrop, Waalre en Veldhoven.
De kosten van dit onderzoek bedragen zo'n half miljoen gulden.
Als de resultaten positief zijn
kunnen er proefboringen gedaan
worden, die een kleine 2 miljoen
per stuk kosten. Zou Brabant
daarna het Nederlandse Texas
I worden?
De bossen worden ingeleverd voor
wouden van boortorens en jaknikkers. Het zal een zware prijs
,worden voor de energie, die dit
top gaat leveren en waarvan de
I baten naar de amerikaanse oliebaronnen gaat vloeien.
Er zit nog meer energie bij ons
in de grond. Een onderzoek van de
Stichting Energie Anders heeft
aangetoond dat warmte in de Nederlandse bodem ook zeer goed
!winbaar is. Gebleken is dat de

I
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DAG MIL I EU
Hier volgt dan een verslagje
van de milieudag op 26 jan.
in wijkcentrum de "Ypelaer",
in Stokhasselt. Deze werd georganiseerd door Wijkraad Stokhasselt i.s.m. enkele leden
van WKT.

zuidnederlandse energie· krant
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temperatuur in de aardkorst hier
per kilometer met 30 gr. C stijgt.
Als het aanwezige grondwater door
het gesteente kan stromen, is de
aardwarmte op dezelfde manier
winbaar als olie of gas. Het waterdoorlatende zandsteen bevindt
zich op 3.000 m diepte in de
strook die zich uitstrekt van de
Zuid-Hollandse kust tot aan de
Zuid-Oost hoek van Brabant. Door
buizen in een boorgat kan daar
water van 90 gr. C omhoog gepompt
'Worden. En één zo'n aardwarmtebron blijkt geschikt te zijn om
3.500 geisoleerde woningen van
warmte te voorzien.
De opzet van deze dag was om
de mensen uit de wijk te informeren over milieu- en energiegroepen en hen met de diverse problemen te konfronteren, m.n. die van de wijk.
Natuurlijk moest het ook een
gezellige dag worden.
Er waren verschillende standjes met informatie over de
VMD, Aktie Strohalm, ENFB,
WKT enz •• Ook konden er verschillende diaseries bezichtigd
worden alsook een film.
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De tentoonstelling van

~i~E{~~Y:~us

"Teken aan de wand", die m.n.
liet zien dat er steeds meer
mensen zijn die zich druk maken
om hun omgeving, vond men zeer
geslaagd. Het waren voornamelijk
foto's en affiches die voor
zichzelf spraken.
Het weinige publiek was zeer
gemengd, maar het meerendeel
waren kinderen die een uitermate grote belangstelling aan
de dag legden.
Aan het eind van de dag werden
er nog enkele strijdliederen
ten beste gegeven, maar dat
viel niet op.

BAN

wel duidelijk dat er

iets aan schortte, vanwege de
zeer geringe opkomst vanuit de
wijk. Aan de organisatie ontbrak wel het een en ander maar
dat zal wel niet de belangrijkste oorzaak geweest zijn.
Misschien is zo'n dag wel te
hoog gegrepen in een dergelijke
nieuwbouwwijk als Stokhasselt,
die niet zo gauw uitnodigt tot
een grote betrokkenheid bij de
leefbaarheid in de wijk, en
daarbuiten.
Een andere opzet zou misschien
iets helpen. Maar de zelfgemaakte erwtensoep was heel
lekker.

DAN

vond de heer Schneider, burge:meester
van Almelo. Van de kant
Breek Atoomketen Nederland heeft
van
BAN
was
de aktie geweldloos.
weer van zich doen spreken. Op
De politie en werknemers waren
21 december vorig jaar om 6.30
veel minder vriendelijk. Een
uur werden de poorten van de Ulwerknemer gooide een sneeuwbal
tracentrifuge fabriek in Almelo
naar de demonstranten. Eén van de
afgesloten. Niemand kon er meer
BAN-mensen moest zelfs opgelapt
in of uit. Een "gijzeling", dat
worden
in het ziekenhuis.
=-::-:======~.=..;:;;;;
Om 10 uur kwam de politie in aktie. De demonstranten werden
vervoerd naar buro's in Almelo,
Hengelo en Enschede.
Het gedrag verschilde per politiekorps. Alee BAN-mers weigerden om van de overvalwagens naar
het politieburo te lopen. In Almelo werden ze daarop hardhandig naar binnen gesleept. In
Enschede zei de politie, dat als
ze de auto's uitgingen, ze een
maaltijd kregen, mochten uitrusten en dat ze weer terug naar
Almelo werden gebracht. Daarop
zijn de demonstranten het buro
ingegaan en ze werden niet verhoord. Een aantal agenten zeiden, dat ze het met de aktie
eens waren, alleen ze vonden de
manier waarop verkeerd. Splitsing in de politie ••
het adres :
Breek Atoomketen Nederland,
postbus 850,
Deventer.
zuidnederlandse energie krant
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In maart 1979 nam de Tilburgse
gemeenteraad een voorlopig besluit tot het aanleggen van
stadsverwarming volgens het model
Amer. Voorwaarden voor aanleg waren toen voldoende steun, financiële, van de overheid en verder
werd van de PNEM geeist dat deze
op ieder moment de door Tilburg
gewenste warmte zou kunnen leveren. Tevens werd een aanvaardbare verdeling van exploitatierisicos tussen de PNEM en Tilburg verlangd.
Aan bovenstaande voorwaarden is
nu voldaan. De PNEM gaat de
hoofdtransportleiding beheren
en zorgt voor de warmteproduktie
en een ketel aan het einde van
de pijp. Tilburg beheert de
overige hulpwarmteketels en de
rest van het leidingensysteem.
Nieuw is dat het aantal woningen dat op de stadsverwarming
wordt aangesloten is toegenomen
en dat aan het einde van de
Amerpijp een oliegestookte
hulpketel komt te staan. Deze
ketel zou de eerste jaren voor
de warmte leve ring dienen te
zorgen. Dan is de pijp klaar
en wordt de ketel alleen nog
maar gebruikt als de pijp in
reparatie of stuk is.
Tegen een eigen Tilburgse
warmte/krachtcentrale werd
destijds gezegd datdeze lokaal
voor een te sterke milieubelasting zou zorgen. Het
stoken van olie in die centrale
zou de lucht in Tilburg te veel
verontreinigen. Tegen een hulpketel blijkt zdn argument
niet op te gaan. Dit nog afgezien van de vraag of het
op grote schaal kolen en olie
verstoken in de Amercentrale
wel,op een voor het milieu
gezonde manier, geschiedt.
zuidnederlandse .-gie
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Sterke verhogingen van het
S02-gehalte in de Brabantse
lucht worden dan achteloos
opzijgeschoven omdat kolen
nu eenmaal goedkoper zijn
als olie.
Een eigen Tilburgse warmtekrachtcentrale lijkt definitief
van de baan. Het ziet er naar
uit dat de raad nog dit jaar
definitief Tilburg aan de pijp
gaat leggen. De PNEM kan tevreden zijn. Tilburg verlost de
PNEM, gedeeltelijk, van haar
afvalwarmteprobleem. Bovendien
krijgt de PNEM er nog voor.betaald ook. De PNEM zou er verstandiger aan doen haar naam te
veranderen in EnergieMaatschappij in plaats van Elektriciteitsmaatschappij.
Ondertussen is de PNEM hard
bezig om ook Dongen aan de pijp
te krijgen. Er zijn plannen
om daar verschillende landbouwbedrijven en enkele duizenden woningen vanuit de Amercentrale van warm water te
voorzien.

TRANSPORT
In de voriqe ZEK stond een oproep voor
kopij over nukleaire transporten. Dit
qaat over de transporten van atoomafval.
Sinds 1967 wordt er atoomafval qetransporteerd van Petten (Enerqie Cent~
Nederland) naar IJmuiden, waar het afval op een schip wordt overqeladen om
in de Atlantische OCeaan te worden qedumpt.
Bet afval wordt met open vrachtwaqens
naar Ijmuiden qetransporteerd. Er zijn
noqal wat qevaren aan deze transporten : de drukte op de wegen, woonwijken
worden niet ontzien, de deskundiqheid
van chauffeurs etc.
Bet afval uit Zwitserland werd tot '79
per trein naar het terrein van de Booqovens vervoerd, waar het werd overqeladen op het schip. In '79 weiqerde
personeel van Booqovens hunll1edewerkinq aan dit atoomtran$port. Bet zwitserse afval wordt nu in Bruqqe op de
Marijke smits overqeladen (hetzelfde
schip als in Ijmuiden overiqens).
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Wat moet je doen met lOO.Om3 hoog
radio-aktief afval?
Dit ligt op het terrrein van
Eurochem1c in Dessel bij Mol en
de Belgische regering zit ermee
in haar maag. Dit afval moet no-

zuidnederlandse energie krJnt

Enkele voorbeelden van· "waar qebeurde n
onqell;lkjes:
-In '78 viel tijdens het laden een vat
afval in het water.
-In '78 kwamen er lekkende vaten uit
Zwitserland. Pàs in het schip werd dit
qemerkt, terwijl er he~ de treinreis
deskund1qen aanweziq waren qeweest.
Bet vervoer van het zwitserse afval
qebeurde in open waqons. De bestuurders hadden qeen beschermende kledinq
aan.
Bet vervoer vanaf Petten qebeurt in open vrachtwaqens, met een minimale aanduidinq dat het een radioaktief transportbetreft. Een kaartje van 15 bij
25 cm aan de achterbumper en eenzelfde
kaartje achter het qlas in de cabine
van de bestuurder. De eniqe "bescherminq" van een afvaltransport is die
van de politie ••
In Enqeland wordt zelfs Booq-radioaktiefafval in zeeqedumpt. In Nederlan allen Laaqaktief afval!
Voor de nucleaire transporten worden
het liefst kleine vervoerbedrijfjes
qenomen. De mensen hebben hier vaak
qeen verzekerinq voor de qevolqen.
Ze verdienen onqeveer 500 á 600 qulden per daq.
Zo'n afval-transport wordt één keer
per jaar qehouden. Bet liefst in de
zomer, want dan is de zee rustiq ••••••

di·g verder verwerkt worden, omdat het in de huidige toestand
(vloeibaar) een steeds grotere
bedreiging vormt voor het leegmilieu. Transport naar een verwerkingsbedrijf in het buitenland is onmogelijk.
En zo gaat de voortvarende regering in geheime onderhandelingen
met het Duitse bedrijf Gelsenberg. Deze heeft patent op het
procedê om het zeer hoge radioaktieve afval in knikkers te
smelten.
En dan komt de door de Belgische
overheid overgenomen opwerkingsfabriek Eurochemic weer om de
hoek kijken. Als deze heropent
wordt is een vergalzingsfabriek
wel interessant.
Zowaar een spelletje met knikkers
zij het met zlêr gevaarlijke:::::

LPG

AANLAND

In de regeringsnota: "Oe grootschalige aanlanding van LPG"
wordt het regeringsstandpunt
terzake van de aanlanding van
LPG in het Rijnmondgebied beschreven. Dit in het kader van
de formulering van een aantal
voorlopige uitgangspunten van
beleid voor de LPG-keten.
De aanlanding van LPG zal in
Nederland per zeegaande gastanker geschieden, waarbij altijd een loods betrokken zal
moeten zijn.
Liquefied Petroleum Gas
is een verzamelnaam voor een
groot aantal tot vloeistof verdichte gassen, welke ofwel a.ls
"associated gas" vrijkomen bij
de olie- en gaswinning, ofwel
als bijprodukt bij het raffinageproces. Oe belangrijkste zijn
propaan en butaan, die afzonderlijk of in mengsels voorkomen. Vloeibaarmaking vindto
plaats door afkoeling (-42 C)
of door drukverhoging (8 atm).
Oe gassen zijn zeer brandbaar
en kunnen bij bepaalde concentratieverhoudingen met de zuurstof in de lucht explosieve
mengsels vormen. De explosiegrenzen (propaan en butaan)
liggen tussen 2 tot 10 volume %
in lucht,
zuidnederlandse energie krant

LPG ( vloeibaar). is zwaarder
dan lucht en zoekt ontsnapping
via laag gedeelten-bijvoorbeeld
rioolleidingen. Het verdampt
minder snel dan gasolie.
Het Affakelen van petroleumgas,
zoals 4it tot in het recente
verleden gebeurde, kan in een
tijd van sterk stijgende olieprijzen niet langer worden volgehouden en het gebruik ervan
wordt thans ca. 30% goedkoper
gevonden dan dat van olie.
Bovendien is de bewustwording
zover gevorderd, dat een verspilling van bruikbare grondstoffen geen genade meer kan
vinden. De rol van de LPG in de
energie-voorziening kan men dus
. niet zonder meer afwij zen en kan
op bepaalde punten zelfs een
vooxdee L bieden.
Er moet dan ook rekening gehouden worden met de noodzaak van
een LPG-terminal ten behoeve
van de aanlanding.
LPG heeft als toepassing :
-grondstof voor de chemische
industrie i.pv. nafta;
-ondervuring van vuurha~rden in
industrie en elektriciteitscentrales1
-autobrandstof en verwarming in
bijv. agrarische sektor
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nmiddels heeft een besluit van het
De aanlandingsproblematiek dient
Ministerie van Volksqezondheid en Miin samenhang met de onderdelen van lieuhyqiene een afstand van minstens
de zogenaamde LPG-keten ( dus:
150 meter voorqeschreven tussen nieuwe
aanvoer, op- en overslag, vervoer LPG-tankstations en woonbebouwinq .Bijen binnenlands gebruik, export en
zondere qevaarsaspekten liqqen in het
ddorvoer ) beoordeeld te worden,
transport van LPG bij bevoorradinq van
stelt de regeringsnota. Deze zorg LPG-tankstations en bij de tanks in
van de regering steekt nogal schril auto's inqeval van kettinqbotsinqen.
af tegen de handelswijze van het
Kleine lekkaqes van LPG kunnen qrote
College van G. S. van Zeeland inqevolqen hebben als tenqevolqe. van
zake de Eurogas-vestiging in Vlis- weqqelekte vloeistof een omvanqrijke
singen-Oost, waarbij uitsluitend
explosieve qaswolk ontstaat.LPG zou
het gevaarsaspekt van de inrichniet lanqer qf!bruikt moeten worden voor
ting aJls zodanig mocht worden behet kleinschaliq verbruik en in Frankoordeelde
rijk is LPG zelfs verboden als autoqas.Ook het transport van LPG moet zoveel mogelijk worden beperkt en dan
niet alleen over de weq,maar ook per
In nederland bedraaqt het verbruik van
trein,per schip en pijpleidinq.HierLPG nu ca. 1 miljoen ton per jaar.De
van verdient de laatste moqelijkheid
reqerinqsnota verwacht een stijqinq
de voorkeur te krijqen met uiteraard
hiervan met 4.5 miljoen ton,waarvan ca.
ruimschoots moqelijkheden om een be1 miljoen ton door de raffinaderijen
schadiqd leidinqqedeelte door middel
zal worden qeproduceerd.Blijft dus een
van snelafsluiters af te qrendelen.Uit
proqnose aan import-behoefte van 3.5
deze overweqinqen blijkt dat een plaats
miljoen ton per jaar voor nederlands
van aanlandinq en de plaats van qebruik
qebruik in het jaar 1990.0nder "qrootschaliqe" aanlandinq verstaat de reqerinq een hoeveelheid van meet dan
300.000-500.000 ton per jaar LPG.
VOORDELEN VAN LPG
Uit het ooqpunt van milieuvervuilinq
qezien heeft LPG geen zwaveldioxyde,
zoals bij kolen en olie wel het qeval
is.Bij verbranding ontstaan wel stikstofoxyden.Moqelijk kan het gebruik var
LPG als brandstof in elektriciteitscentrales (bv. in de nieuw te bouwen
600 MW Dordrecht-centrale) de verdere
bouw van kerncentrales overbodiq maken.LPG levert als autobrandstof minder vervuilinq dan benzine,doch meer
dan dieselmotoren. Wel qeeft LPG-verbrandinq meer stank

NADELEN VAN LPG
Aan het qebruik van LPG als autobrandstof en voor verwarminq -kleinschalig
verbruik- zijn qrote qevaarsaspekten
verbonden. Momenteel voert TNO een
"LPG-inteqraal-studie" uit naar de risiko's vanaf aanlandinq tot qebruik.
zuic:Nder1andse energie krant

dicht bij elkaar moeten liqqen en zodoende beperkt moet blijven tot de industrieen in het Rijnmondqebied,waar de qrootste
verbruikers zitten. Verdere afname van LPG
per pijpleidinq naar andere industrieen
en elektriciteitscentrales (zoals ShellMoerdijk,Dow-chemical Terneuzen,de Ameren Dordrechtcentrales).

Gasexplosies:
Lekkages van LPG kenmerken zich door gelijktijdige vorming van gaswolken.Hierbij
kan direct brand ontstaan zonder dat een
explosie optreedt.Het gedeelte van de
gaswolk, waar de concentratie LPG zich bevindt binnen de explosieqrenzen is brandbaar en explosief.

-

ONTSTAAH VAN GASWOLKEN
Een van de plaatsen waar een gaswolk kan I
ontstaan is bij aanvaring (of stranding) :
van een gastanker in de aanvoerroute.
Uitgaande van de ca~aciteit van een gasI tanker van 70.000 m (ca. 40.000 brt.) 3
I per tank met een inhoud van 10-15.000 m
is de schade bij breuk van een tank te
vergelijken met 3000 ton propaan.Dit
soort ongevallen moet op 17 Jan afstand
van woongebieden worden gehouden.Een kle
nere afstand van 5.6 , 7 Jan wordt slecht
aanvaardbaar gevonden wanneer alle woningen binnen dit gebied zullen worden
voorzien van sterkere raamconstructies,
zodat geen glasschade met dodelijke
scherfwerking kan optreden.Daar waar de
aanvoer- en transportroutes dichter dan
7 Jan langs woonbebouwingen leiden dienen verder beperkende maatreqelen te wor
den gesteld aan de maximaal mogelijk te
achten vrijkomende hoeveelheid LPG.
Een gaswolk kan ook ontstaan bij:
-breuk in de grootste transportleiding
tijdens overslag van schip in de termina
8).Als de beveiligde snelafsluiter weigert kunnen de gevolgen van een piekover
druk van 30 mbar of meer tot op 2 Jan wor
den bemerkt (gedurende 80% van de tijd)
en tot op meer dan 5 Jan (gedurende 5%
van de tijd).Breuk in de kleinste leiding geeft een schade afstand tot op 1
resp. 2.5 Jan.
-bij tankbreuk van een gekoelde opslag
liggen de gevolgen in de orde van 30300 ton propaan. Bij een defekt in de twe
de omhulling en aannemend dat 10% verdampt (Oiltanking IJmond) moet met de
gevolgen van 3000 ton LPG gerekend worde
-bij tankbreuk van een drukopslag (3000
m3 inhoud) ligt de schade afstand met ee
.. :ekoverdruk van 30 mbar en zwaarde&:'
zuidnederlandse energie krant

tot een afstand van 4 Jan (Eurogas terminals) •
De Inspektie VoMil in Zeeland vindt
dat bij opslag aan land (terminal) een
druktank-inhoud van max.700 m3 toelaat
baar is voor een afstand tot een woongebied van 1200 meter.

-

GEVAAEN IN TRANSPORT PER SCHIP
De aanvoeren opslag gebeurt steeds
meer in gekoelde vorm.De gasterminal
in Rijnmond zal uitsluitend opgericht
worden ten behoeve van de aanlanding
van LPG in gekoelde vorm.De leverinq
van LPG uit de Noordzee-gasvelden gebeurt nog door drukverhoqing en de
aanlanding eveneens in schepen met
druktanks.Drukopslag in boltanks aan
de wal en het transport per gastanker
met druktanks is gevaarlijker dan opslag en transpOrt van gekoeld LPG.
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Bij breuk van een druktank (bij een
gastanker voor zeetransport per tank
meestal een inhoud van 3000 m3~ zal
30% direct verdampen.In de praktijk
moet rekening worden gehouden met verdamping van de gehele inhoud wanneer
de inhoud (onder druk) naar buiten
spuit en een zeer grote explosieve
gaswolk vormt. Binnenvaartschepen hebben altijd drukopslag.Tankbreuk bij
gekoelde opslag onder atmosferische
druk lijkt veel minder riskant wegens
een minder groot verlies,vooral als
een tweede omhulling ipv. een tankput
wordt toegepast. Bij breuk wordt rekening gehouden met een explosieve gaswolk bestaande uit 10% van de inhoud
(Inspec. VoMil en Oiltanking IJmond)
.De regeringsnota gaat uit van (TNO)
van 1% bij een tankput en van 0.5% bij
een tweede omhulling.Gekoelde opslag
in schepen is minder effekt-beperkend.
Door onttrekking van warmte aan het
omringende water zal de inhoud van een
lekke tank voor een groot deel snel
kunnen verdampen.De LPG-nota gaat ervan uit dat een explosieve gaswolk van
50% van de tankinhoud gevormd kan worden. 9)Het transport per zeeschip over
de vaarroutes naar de zeehavens moet
ten aanzien. van het vervoer van LPG
in druktanks aan sterkere restrikties
gebonden zijn dan het vervoer van LPG
in gekoelde toestand. Het gehele LPGtransport per zeeschip moet per plaats
van aanlanding worden bekeken, want de
nautische kenmerken en omstandigheden
van verschillende aanlandingsplaatsen
bezitten belangrijke verschillen.

------HOE VEILIG 11

Vrij algemeen wordt bij het bepalen van
het risiko van bepaalde handelingen
gebruik gemaakt van de formule:
Risiko = Kans X Effekt.
Wanneer de kans als verwaarloosbaar
klein is te beschouwen, acht men (zoals
de regering doet bij kerncentrales)elk
effekt aanvaardbaar.Daarbij gaat men
geheel voorbij aan het bestaan van zodanige effekten,die op zichzelf onaanvaardbaar zijn.De aanbevelingen van de
Amerikaanse Algemene Rekenkamer aan het
congres en de President 3) geven aan
dat er veel meer zorg moet worden besteed aan de hele LPG-keten. Uit de
General OVerall Recommendations:
-Alle nieuw te bouwen LEG (lpq+lng)
opslagplaatsen moeten in verlaten gebieden worden gebouwd.
-Geen bestaande LEG opslagplaatsen andere dan die in verlaten gebieden kunnen worden uitgebreid in grootte en
gebruik.
Als ondanks onze aanbevelingen nieuwe
LEG opslagplaatsen worden gebouwd in
andere dan verlaten gebieden bevelen we
aan:
-Alle opslagtanks moeten onder de grond
met het hoogste vloeistofopp. onder het
grondniveau,of
-Alle opslagtanks moeten worden gebouwd
en worden gebruikt met beperkingen gelijk aan die worden gebruikt tot het
bouwen en gebruiken van kerncentrales.
We bevelen aan dat de Minister van
Energie elk bestaand LEG opslagplaats
evolueerd en dat de President en het
Congres de noodzakelijke akties ondernemen om het volk van de ongelukken
hiermee te beschermen.
Deze aanbevelingen spreken voor zichzelf en kunnen duidelijk maken dat er
ten aanzien van het oprichten en of
uitbreiden van LPG opslagplaatsen een
zeer grote terughoudendheid en een uiterste voorzichtigheid en zorgvuldigheid
is geboden. Tot op heden is daaraan in
Nederland niet in dezelfde mate -zoals
nu sinds juli'78 in Amerika wordt aanbevolen-aandacht besteed. Vergunning
verlenende instanties hebben meer oog
gehad voor de bed.rijfs-economische
overwegingen en belangen van de oprichters van gasterminals.

zuidnederlandse energie krant
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WERKGROEP STOP ATOOMPLANNEN

De WSAK is opgericht sinds augustus
'78 met als hoofddoel:
"de bestrijding van kernenergieaktiviteiten in Mol",
met als nevendoel:
"de bevolking bewust te maken van de
algemene problemen rond energie en
rond kernenergie".
Tot het werkgebied van de WSAK worden
gerekend alle gemeenten in Nederland
binnen een straal van circa 35 km van
de kernenergie-installaties in Mol.
De WSAK is opgericht als "open" werkgroep, zonder enige politieke binding.
Zij richt zich tot een ieder die zich
verontrust voelt door de aanwezigheid
van kerninstallaties te Mol.
De werkgroep houdt- verspreid over het
werkgebied, regelmatig openbare en informatieve bijeenkomsten, wwarbij kontaktpersonen in de dorpen bij de organisatie behulpzaam zijn. Er wordt
gestreefd naar plaatselijke werkgroepen, die zich bezighouden met propagandistische aktiviteiten.
(Zie ook ZEK 19, pag.l1).
Wat zijn nu de laatste ontwikkelingen?
-Nog steeds wordt in verschillende gemeenteraden de kwestie Mol aan de orde
gesteld. Er zijn tot nu toe moties
"tegen" aangenomen in Streekorgaan
Kempenland, Stadsgewest Tilburg, Veldhoven en Valkenswaard. Ook in andere
gemeenteraden komt de diskussie steeds
meer op gang.
-Ook in verschillende Belgiese gemeentes is de diskussie gaande.
-Er is namens de WSAK een brief opgesteld aan de leden van het Belgies
parlement waarin de bezorgdheid wordt
uitgesproken over Mol, met de bedoeling
hier rekening mee te houden in de diskussie over kernenergie in het parlement.
-Er is vanuit Bladel een handtekeningaktie gestart.
Tevens is er een werkplan voor de eerstkomende maanden gemaakt:
-De plaatselijke informatieavonden
blijven belangrijk. Met behulp van een
dia-serie en de belichting van verschillende aspekten van het kernenergiegebeuren wordt geprobeerd inzicht
te verschaffen in de kwestie Mol.
zuidnederlandse energie krant

KEMPEN

stop
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-Het aanbieden van de handtekeningaksieresultaten aan bijvoorbeeld minister Ginjaar of zijn Belgiese ambtsgenoot.
-Medio 1980 is het de bedoeling een tentoonstelling klaar te hebben over gevaren van kernenergie, energievoorziening en energiebesparing. Deze moet gaan
circuleren door de verschillende gemeenten van het werkgebied en die gebruikt
kan worden in samenhang met andere aktiviteiten.
-Voorbereiding van een in principe te
houden internatiónale anti-kernenergiedemonstratie op 25 en 26 mei '80. Te
denken valt bijvoorbeeld aan een demonstratieve fietstocht vanuit zuidnederland en noord-belgië naar de kernenergieobjekten un Mol.
Tot slot heeft de WSAK nog een aantal
brochures over deze hele Mol-affaire.
Ze zijn evenals affiches en ander aktiemateriaal verkrijgbaar op het materiaaldep5t bij Piet Buytels in Casteren.
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Aad Sweep, de Kranssen 37, Waalre
04904-4609.
giro : 4164619,
tnv Hans van Herk, valkenswaard

KISTEN MAKER
Op verzoek van het Katholiek
Vrouwengilde afdeling BerkelEnschot houdt prof. Kistemaker
op 7 februari een inleiding
over: "D~ uitdaging van de
Kernenergie" •
Kistemaker is hoogleraar aan
de Leidse universiteit en
tevens algemeen direkteur van
het instituut voor atoom- en
molekuulfysika te Amsterdam.
Verder is hij een van de, zo
niet dê geestelijke vader van
de Ultracentrifuge ( Almelo).
Bij deze gelegenheid kunnen
we dus van gedachten "wisselen" met een van de voornaamste voorstanders voor kernenergie. Kistemaker is buiten dit
ook nog een man, die uitgesproken ideeën heeft over
(kern)energie en maatschappij.
Volgens hem zijn er (beroeps)
deskundigen, zoals professoren die zo terzakekundig zijn,
dat zij dedienst zouden moeten
uitmaken en zeggenschap dienen
te hebben over beleidsvoornemens.

NEM
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HELL

In de zek van dec. 79 werd al
bericht dat de PNEM serieuze
plannen maakt voor een kolencentrale op het idustrieterrein
van Moerdijk.
De Shell neemt al sinds 1972
proeven met het vergassen van
kolen. De ve~schillende experimentele installaties kosten
200 miljoen. Dit moet terugverdient worden in Moerdijk.
Ons aller PNEM staat te sprinzuicJnederland$i energie krant
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Dit laatste verwijt hij de anti-kernenergiebeweging ook :
ze moeten hunmond houden, want
ze weten niet waarover ze praten.
Men ziet het : een technokraat op
en top. In de volgende ZEK hopen we een verslag van de "uitdaging" af te drukken met misschien wel enkele smeuIge uitspraken ••••••

gen om dit kolengas in stroom
om te zetten. De kolenvergasser
krijgt een kapaciteit van 1.000
ton koeln per dag en kost ad
f 300 miljoen. In '83 werken er
dan 100 mensen. Door 125 miljoen
in te zetten kan de PNEM zich vrij
opstet'len van het wispelturige
energiebesparingsgedrag van E,Z,
en de Gasunie.
De plannen van Shell voor Moerdijk zijn opzienbarend. Aan het
eind van de jaren 80 moet een kolenvergassingsinstaillatie in
gebruik worden genomen. (kapaciteit 5-6.000 ton p.d.).
Met de hulp van het Nuts-bedrijf
Pnem kan de Shellhaar dure leergeld terug ver~ienen.Reken nog even mee: 3 milj. investering per
arbeidsplaats.

In deze rubriek willen we de aandacht vestigen op allerlei (nieuwe)
publikaties op het gebied van (kern)energie. De meeste boeken lenen
we van de bibliotheek van de KHT. (Kath. Hogeschool Tilburg). Belangstellenden worden verzocht te schrijven naar "Boekje Open"
p/a Cobbenhagenlaan 552 Tilburg. Wij regelen dan het een en ander
(uitleen). Wij houden ons tevens aanbevolen voor toezending van
allerlei publikaties op genoemd terrein ter bespreking. Wij behouden ons het recht om onsziens niet relevante publikaties te weigeren.

TBE ECONOMICS OF NUCLEAIR AND
COAL POWER;;

Hoofstuk I verdiept zich in de vraag
naar, en het aanbod van Uranium. In
de conclusie wordt o.a. gesteld: Gebaseerd op voorspellingen waarbij gekeken is naar bekende voorraden en de
groei van het aantal kerncentrales,
zal de voorraad uranium, net als de
olie, aan het einde van deze eeuw erq
schaars worden. Hoofdstuk 2: de nucleaire krinqloop. Drie delen hieruit
leveren qeen economische problemen:
opwerking; verrijking en de fabricage
van splijtstofelementen. Hoewel er
wel andere econom1sche problemen voo.r
de hele kringloop (wwaar zij een deel
van zijn) van algemene aard blijven
betaan. b.v. kapitaalrisiko's; qrondstoffenkrapte en technische problemen.
De laatste zullen de eerste gaan overheersen. Verder zullen er problemen
ontstaan bij de winning van uranium
rond 1985. De opslag is ook nog steeds
niet opgelost. Wie garandeert een veilige opslag voor 24.000 j.aar tegen ieder levend organisme? Hoofdstuk drie:
Bereikbare voorraden steenkool en de
kosten voor de winning. De voorraden
voor de VS zullen met een zo groot m0gelijke groei van het elektriciteitsverbruik voldoende zijn tot 2089. Maar
dit kan langer meegaan. Wanneer er een
meer efficiënt qebruik van de enerqiebronnen wordt nagestreefd. Hoofdstuk 4
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Mi1ier, Sanders,Preeaqer publishers, New York, Usa, 1976. 151 p.
ISBN 0-275-23710-9.
handelt over de samenstelling van de
energieprijzen. Een duidelijk overzicht
van de samenstelling van energieprijzen voor verschillende soorten centrales. Hoofdstuk 5: financiële factoren.
in de conclusie: In iedere fase van
leeftijd van de centrales, is de kolencentrale goedkoper dan de kerncentrale. n.l. 8% Maar wanneer de vermogens boven de 500 MWe komt, wordt dit
verschil kleiner. Hoofdstuk 6: Analyse
van de vaste jaarlijkse onkosten. Er
wordt te makkelijk omqesprongen met
deze factoren. Immers, dit is verwerkt
in de tarieven. Wanneer er wat creatiever manaqment wordt gevoerd (b.v.
vervoer van kolen per schip) is er veel
te besparen. In de nucleaire sector is
moeilijk een conclusie te trekken
omdat er weinig keuze is i.v.m. de
veiligheidseisen; concurrentie en weinig mogelijkheden tot het houden van
experimenten. Hoofdstok zeven: De toekomstige kosten geprojecteerd: De bouw
van kerncentrales zal aanzienlijk duurder worden. De kolencentrales zullen
in vergelijking hiermee niet zo sterk
groeien in bouwkosten. Hoofdstuk 8:
De snelle kweekreactor: (conclusie)
omdat zonne-enerqie een minder technologisch ingewikkeld complex is, en
minder milieu problemen geeft, dient
dit voorrang te hebben op snelle
kweekreactoren. Hoof'dstuk 9: Groot
schalige productie van enerqie, of,
het bos zien en niet de bomen zien.
Men moet naar een meer klein schaliqe
productie. Niet alleen om meer energie
te besparen. Bedenk zelf ook manieren.

THE ENERGY SYNDROME
(comparinq national responsea.t.o
the energy crisis).

Hoofdstuk 1 behandelt het vraaqstuk:
enerqieerisis , met name de opstèllinq van de overheid op dit probleem.
Ook "een analyse van een "slechtste
situatie" met de dan te nemen maat..,
reqelen, wordt bekeken. Vervolqens
worden Engeland; Canada; Frankerijk;
Honqarije; India; Zweden en de USA
bekeken op vraagstukken als: de evolutie van de enerqiepolitiek met
politieke implicaties. Verde~ komen
nQq problemen voor de landen die voor
ieder specifiek zijn, ter sp~ake:
zoals de ontwikkeling van canadese

WEERCT)
STOP ATOOMGEVAAR WEERT

Lindberg, Leon, "Lexinqtonbooks,
Maasachusetts, 19"77. 382 p.
ISBN 0-669-00662,-9.
olie met qevolqen voor de nationale
politiek. Het probleem van India om
als ontwikkelinqsland het hoofd boven water te houden. De plaats die
Bonqarije in een oostbloksamenwerkinq
inneemt. etc etc. De laatste twee
hoofdstukken handelen over de evolutie
van de enerqieconsumptie en de bevoorradinq. De invloed van belanqrijke
personen op belissinqen, overheersende politieke criterea en bevoorradinqsstrateqieën; problemen om tot
een andere politieke opstellinq te
komen etc etc. Het afsluitende hoofdstuk behandelt de politieke qevolqen van 'n enerqiecrisis.

ATOOMGE\AAR
Samen met andere energiegroepen
in België en Zuid-Nederland werkt
de groep om de atoomplannen van
de Belgische regering geen doorgang te laten vinden.
Mensen uit Weert e.o. die hieraan mee willen werken, kunnen
kontakt opnemen met de werkgroep.

Opgeschrikt door de bedreigende
kern-aktiviteiten in Mol hebben
een aantal mensen de Werkgroep
Stop Atoomqevaar Weert e.o. opqericht.
Stop Atoomqevaar Weert e.o.,
Weert liqt lop ongeveer 40 km
Bassin 10, Weert,
afstand van Mol en daarmee in
de gevarenz5ne van Eurochemie, de 04950-33234.
splijtstofstavenfabriek, en andere bronnen van Radio-aktieve
vervuiling. De werkgroep wil
voorkomen dat er noq meer slachtoffers tengevolge van de toepassing van kernenerqie vallen.
Daarvoor trekt ze de Weertse stra
ten in om de bevolking de andere
kant van het "vreedzame atoom"
te laten zien. Al te vaak worden
mensen onbekend gehouden vab de
vervuilende, levensqevaarlijke
industriële aktiviteiten in hun
buurt. Kernenergieplannen van
overheid en industrie worden uitgevoerd z.onder te denken aan een
leefbare wereld voor de toekomst.
Didnedertandse energie krant
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ZEELAND:

Energie Kanite Zeeland, Dam 47, Middelburg

LIMBJR;:

LintJurgs Energie Kanite, Kapittelstraat 6, Sittard 04490-15385
Milieucentrum Maastricht, Mariastraat 13, Maastrièht 043-50130
Wim HaamIann, Navolaan 6, Heerlen 045-219173
Nivon R:>eInDnd, Jan Peeze-Binkhorst, Ringoven 12, Roemond
04750-29970
SSK Venlo, Bart Stoot, v.Breestraat 16, Venlo
N:>ut Scheper, Bassin 10, weert 04950-23234
'Roerm~ndse ·Enerqie en Milleuqroep (REM), postbus 523
Brabantse Milieufederatie, ~rlaan 414, TilbJrg 013-351535
StrocIlgroep Oss, Angoralaan 16, Oss
StI'ClalY:J.roep Den Bosch, v.d.lt:lOpstraat 33, Den Bosch 073-134893
StrocIlgroep Zundert, Bw:q. Manderslaan 2, Zundert 01696-4484
S ~ Eindhoven, Bavenstraat 7, Eindhoven
Enet:gie Kanite Breda,Veanarktstraat 40, Breda 076-145491
Energie Kanite Roosendaal, Odiliada1k 34, Roosendaal 01650-41216
Werkqroep Kalkar Tilburg, Cobbenhagenlaan 552,Ti1bJrq 013-422948

BRAIWfiI:

01180-25347

Energie Komite Bergen op Zoom, Kapittelstraat 10, Bergen op Zoom
PPR Brabant, a:>b Diemel, L.Nieuwstraat 200, Tilburg 013-432269
PSP Brabant, tou Niesten, Nieuwlandstraat 39, TilbJrg 013-435039
Werkgroep Stop Atoc:I1plannen Kenpenland, De Kranssen 37, waalre

BEmIE:

04904-4609
VAKS (Verenigde Aktiegroepen voor Kemstop), Consciencestraat 46,
2000~, 09/3231393868

IANDELIJK: Landelijk Enet:gie Kanite, 2e weteringsplantsoen 9, Amsterdam

Vereniging Milieu Defensie, idem
020-221366
ISSK, 0Udé Gracht 42, Utrecht 030-314314
Aktie Strohalm, OUde Gracht 42, utrecht
030-314314
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AANGENAAM
Is dit de eerste kennismaking of
zat U al gespannen op dit nummer
te wachten? Wij zijn alweer aan
de slag voor het volgende nummer.
Wil je ervoor zorgen dat het geld
niet ons probleem is?
Voor tweerix (dals toch bijna
voor nix) ontvang je ook onder
het toeziend oog van Trix deZEK
in 1980. Voorop staat ons gironummero.
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