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Voorwoord

Bij de vaststelling van de onderwerpen voor de drie rapporten
welke door de Prof.Mr.B.M.Teldersstichting worden uitgebracht in het
kader van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid lag het voor de
hand, dat aandacht besteed zou worden aan de twee bestaande kern-
centrales die electriciteit leveren aan het Nederlandse electrici-
teitsnet. Daarbij besloot men niet alleen de kosten van een eventuele
sluiting op korte termijn te berekenen, maar ook andere aspecten te
belichten die in de discussie over het gebruik van kernenergie in
Nederland een rol spelen.

Het Curatorium spreekt zijn dank uit aan de auteur voor het vele
werk dat hij in zeer korte tijd heeft verricht. Tevens is zij de
adviescommissie, die de auteur bij zijn werkzaamheden heeft begeleid,
erkentelijk voor haar deskundige inbreng. Ook is het Curatorium dank
verschuldigd voor adviezen en materiaal verstrekt door een aantal
energie-instellingen, waarvan met name de Arnhemse Instellingen zijn
te noemen.

Bij een zo veel omvattende problematiek als die van kernenergie
is het vanzelfsprekend dat nuances bestaan in het denken hierover.
Niettemin wordt het rapport in grote lijnen door het Curatorium
onderschreven.

Het Curatorium wil verder Mevrouw B.Bottinga, die de technische
verwerking verzorgde, Mevrouw E.Zuidwijk, die haar daarbij assisteer-
de, en Mevrouw M.C.H, van der Luur, die zorg droeg voor de admi-
nistratieve ondersteuning, dankzeggen.

Het Curatorium spreekt tenslotte de hoop uit, dat dit rapport tot
een genuanceerde en zakelijke discussie over kernenergie zal bijdragen.

De Teldersstichting is zeer erkentelijk voor de financiële steun
van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid, die het
verschijnen van dit rapport mogelijk maakte.

Mr.Drs.H.Langman
voorzitter



VERANTWOORDING

Vanneer in ons land ophef wordt gemaakt over kernenergie, betreft
het in veel gevallen acties die 'gericht zijn tegen de kerncentrales
van Dodewaard en Borssele. In dit rapport zijn de belangrijkste voor-
en nadelen van het functioneren van deze twee centrales aangegeven.
Teneinde de situatie in Nederland op het gebied van de kernenergie in
de juiste proporties te plaatsen, is een inleidend hoofdstuk gewijd
aan de ontwikkelingen ten aanzien van kernenergie in Nederland en
Europa in de na-oorlogse periode.

Bij de berekening van de kosten die verbonden zijn aan een even-
tuele sluiting van de Nederlandse kerncentrales hebben de advies-
commissie en de auteur, op grond van een zorgvuldige afweging van de
hen bekende feiten, nadrukkelijk gekozen voor de benadering waarbij
de sluiting van de kerncentrale van Borssele niet een direct vervolg
zal vinden in de sluiting van Pechiney. Be nadruk is gelegd op de
vraag hoeveel duurder electriciteit opgewekt op basis van andere
energiedragers dan kernenergie zou zijn. Deze aanpak die zowel ten
aanzien van de kerncentrale van Dodewaard als ten aanzien van de
kerncentrale van Borssele is gekozen, is vervolgens op een zo consi-
stent mogelijke wijze in de getalsmatige consequenties tot uitdruk-
king gebracht. Vel moest in veel gevallen volstaan worden met ra-
mingen en zeker waar het projecties in de toekomst betreft mag aan de
opgegeven bedragen geen absolute waarde worden toegekend.

In het derde gedeelte van het rapport zijn met name een aantal
aspecten behandeld, die in de discussie in Nederland over kernenergie
veelal een belangrijker rol spelen dan bijvoorbeeld het economisch
aspect. Om een evenwichtig beeld te verkrijgen wordt het economisch
aspect van de kernenergie als zodanig in de hoofdstukken I en IV
onder de aandacht van de lezer gebracht. De sociaal-psychologische
aspecten zijn in dit rapport buiten beschouwing gebleven, omdat
hiervoor onvoldoende objectief meetbare gegevens voorhanden waren.

De inhoud van het rapport komt geheel voor mijn verantwoording.

Drs.M.Vessels
31 december 1982 •r



De kerncentrales van Podewaard en Borssele

Voor- en nadelen voor Nederland.

Voorwoord

Verantwoording

Inhoud sopgave

blz.

A. Inleiding.

I. Kernenergie in Nederland en Europa in de jaren sinds

1945. 3

B. De kerncentrales van Dodewaard en Borssele en de econo-

mische gevolgen van hun sluiting.

II. De kerncentrales van Dodewaard en Borssele en een

aantal daarbij betrokken organisaties en onderne-

mingen. 29

III. Gevolgen van de sluiting van de kerncentrales van

Dodewaard en Borssele op financieel-economisch en so-

ciaal-economisch gebied. 42

IV. Beknopt overzicht van economische aspecten verbonden

aan het afzien van kernenergie voor onbepaalde tijd. 62

C. Afzonderlijke 'aspecten.

V. Beknopt overzicht van onderzoek, opleiding en indu-

striële activiteiten in Nederland op het terrein van

het vreedzaam gebruik van kernenergie; de relatie met

de kerncentrales van Dodewaard en Borssele. 71

VI. Beknopt overzicht van de veiligheidsaspecten van de

kerncentrales van Dodewaard en Borssele. 84

VII. Beknopt overzicht van de afvalproblematiek van de kern-

centrales van Dodewaard en Borssele. 92

VIII. Beknopt overzicht van de (non)-proliferatieproblematiek

bij de kerncentrales van Dodewaard en Borssele. 100

TX. Herhaling van de "belangrijke punten" van de vooraf-

gaande hoofdstukken. 105



- 1 -

A. Inleiding
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1. Kernenergie in Nederland en Europa In de jaren sinds 19A5

Toen de Nederlandse bevolking na de rampspoeden van de Tweede

Wereldoorlog zich zette aan de wederopbouw van het land, was nauwe-

lijks te voorzien dat men erin zou slagen een welvaartspeil te

ontwikkelen dat veel hoger lag dan het welvaartspeil van de jaren

vóór de oorlog.

In de periode 1948-1960 is het Bruto Nationaal Frodukt in ons

land ongeveer verdubbeld (in reële termen). Meer dan in de periode

vóór de oorlog was deze economie gebaseerd op industriële bedrij-

vigheid, hetgeen onder meer belangrijke consequenties had voor de

vraag naar energie.

Ook in verschillende andere Westeuropese landen was de economi-

sche groei in de eerste decennia na de oorlog aanmerkelijk.

Belangrijke impulsen gingen uit van de Marshall-hulp en van het

streven naar wereldwijde vrijhandel (GATT).

In deze na-oorlogse jaren vonden ook de eerste discussies plaats

over het vreedzaam gebruik van kernenergie. De VS hadden toentertijd

een voorsprong op het gebied van de technologie van de kernsplijting

èn - vooralsnog- een monopolie ten aanzien van de kernbewapening.

Nadat de Verenigde Naties waren opgericht werd in dit kader

naarstig gezocht naar mogelijkheden om tot een regeling te komen,

waarbij landen konden profiteren van de mogelijkheden van het vreed-

zaam gebruik van kernenergie, maar waarbij tevens het gevaar van de

verspreiding van kernwapens zou worden bezworen. De VS brachten in

1946 het zogenaamde plan-Baruch ter tafel, dat voorzag in de instel-

ling van een supra-nationaal gezagsorgaan dat onder meer het beheer

zou krijgen over alle stadia van (vreedzame) ontwikkeling en toepas-

sing van kernenergie. Het plan hield tevens in dat er geen nieuwe

kernwapens zouden worden geproduceerd en dat, nadat het supra-natio-

naal gezagsorgaan gestalte had gekregen, de bestaande (Amerikaanse)

kernwapens zouden worden vernietigd.

Het plan strandde evenwel omdat de Sovjetunie de voorgesteld»

volgorde wenste om te keren. Na het mislukken van het Baruch-plan
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toonden de VS zich gedurende een aantal jaren minder toeschietelijk

om met andere landen samen te werken bij de ontwikkeling van kern-

energie voor vreedzame doeleinden.(1)

De hulpverlening van de VS aan West-Europa op economisch gebied

in de eerste jaren na de oorlog ging gepaard met aansporingen om te

komen tot een zo groot mogelijke samenwerking van de Westeuropese

landen. Op instigatie van de VS kwam in 1948 de Organisatie voor

Europees Economische Samenwerking tot stand, in 1951 gevolgd door de

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Het was onder meer de voortschrijdende economische ontwikkeling,

begunstigd door dergelijke organisaties, die de Westeuropese autori-

teiten deed uitzien naar mogelijkheden om door middel van de kern-

energie een meer omvattende energiehuishouding te ontwikkelen. Econo-

mische maar ook puur wetenschappelijke factoren leidden in het. begin

van de jaren '50 tot een nauwe samenwerking tussen Nederland en

Noorwegen bij een research-programma, gericht op een onderzoeksreac-

tor te Kjeller bij Oslo.(2)

Bij enkele andere landen, met name Engeland en Frankrijk,

speelde ook het militaire aspect een belangrijke rol bij het opzetten

van eigen kernenergle-programma's. Voor een goed begrip van deze

ontwikkelingen moet men rekening houden met het feit dat Engeland en

Frankrijk zichzelf in deze periode nog volop tot de "grote mogend-

heden" rekenenden, die lange tijd een beslissende rol hadden gespeeld

in de internationale ontwikkelingen. Vooral in de Franse politiek

zou deze gedachte overigens een belangrijke rol blijven spelen.

De geringe Amerikaanse toeschietelijkheid om samen te werken op

kernenergetisch gebied droeg het gevaar in zich dat andere landen

geheel eigen kernenergieprogramma's zouden opzetten, waarbij geen

controle mogelijk was op het karakter van deze programma's (3). In

het midden van de jaren'50 veranderde het internationale klimaat

evenwel. In 1953 sprak president Eisenhower een rede uit waarin het

"Atoms-for-Peace"-programma werd gelanceerd. De kern van het voorstel

was dat de bestaande kernmogendheden materiaal voor de splijtstof-

cyclus bijeen zouden brengen in een "pool" of "bank". Een dergelijke

splijtstofpool of -bank zou dan kunnen worden gebruikt voor leve-

ranties aan landen die kernenergie op vreedzame wijze wensten toe te
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passen. Bovendien leidde het voorstel van Eisenhower tot de

oprichting in 1956 van het International Atomic Energy Agency(IAEA)

in Wenen, dat belast werd met controlewerkzaamheden bij kernener-

gieprogramma's en tevens met het beschikbaar stellen van splijtstof

en de uitwisseling van kennis. Zelfs indien de "safeguards" waarin

het IAEA voorzag niet steeds waterdicht zouden zijn geweest, zoals

wel wordt gesteld, dan was toch haar oprichting een belangrijke stap

vooruit.(4) Bij dit alles speelde bovendien de eerste Conferentie

over de Vreedzame Toepassingen van de Atoomenergie van de Verenigde

Naties een belangrijke rol (1956).

Ondertussen werd ook op Europees niveau gezocht naar een organi-

satievorm waarin de programma's van de Westeuropese landen hun plaats

zouden kunnen vinden. Aldus trad in 1957 niet alleen de Europees

Economische Gemeenschap (E.E.6.) maar ook de Europese Gemeenschap

voor Atoomenergie (Euratom) in werking.

Een prikkel tot de oprichting van Euratom vormde de Suez-crisis

van 1956, die de Westeuropese landen had geconfronteerd met de

problematiek van de toenemende afhankelijkheid van de strategisch

belangrijke oliestroom uit het Midden-Oosten.

Aan de ondertekening van het Euratom-verdrag was een onderzoek

van "drie wijzen" (Armand, Etzel en Giordani) vooraf gegaan, die

hadden gewezen op de achterstand in de meeste Westeuropese landen op

het gebied van het vreedzaam gebruik van kernenergie.

"... door de oorlog en de verdeeldheid van de landen, hebben onze

industrieën de laatste 15 jaar vrijwel niet deelgenomen aan de opbouw

van een eigen industriële apparatuur voor de toepassing van kernener-

gie. Frankrijk heeft de eerste stap gezet in deze richting en België,

Duitsland, Italië en Nederland werken hard aan reactor-onderzoek en

aan plannen voor de bouw van enkele prototypes. Dit alles is echter

weinig in vergelijking met wat Engeland en vooral Amerika hebben ge-

daan. Zij hebben de grondslag voor de commerciële toepassing van

kernenergie gelegd.'Indien onze industrieën nu uitsluitend op eigen

kracht waren aangewezen, zouden zij zonder enige twijfel slagen, maar

langzaam en ten koste van grote financiële offers. Omdat Amerika

belang stelt in de ontwikkeling van kernenergie, getuige president
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Eisenhower's "Atoms-for-Peace"-programma, kunnen wij deze achterstand

snel inlopen".(5)

Het rapport (van 5 mei 1957) wees op de tekorten aan primaire

energie in de zes betrokken landen. Het sprak de verwachting uit dat

een Europese Atoomgemeenschap de middelen zou kunnen verschaffen om

vóór eind 1967 in de lidstaten kerncentrales te doen verrijzen met

een gezamenlijke capaciteit van 15 duisend MWe, "teneinde onze im-

porten te stabiliseren op het niveau dat deze in het begin der

zestiger jaren had bereikt".(6)

Het uiteindelijke Euratom-verdrag noemde als doelstelling om

"door het scheppen van de voorwaarden noodzakelijk voor de snelle tot

standkoming en groei van de industrie op het gebied van de kern-

energie, bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard in de

lidstater en de ontwikkeling van de betrekkingen met andere landen".

Tot de taken van Euratom behoorde de bevordering van onderzoek,

de verspreiding van technische kennis, het vastleggen van een code

voor bescherming van de bevolking en de werknemers tegen straling,

het bevorderen van een gecoördineerd verloop van investeringen op het

gebied van nucleaire energie en het opzetten van gemeenschappelijke

ondernemingen voor de ontwikkeling van een nucleaire industrie binnen

het Euratom-gebied.

Mede om Euratom niet tot een onafhankelijke Europese grootheid te

laten uitgroeien had men als een van de voorwaarden in het verdrag

bepaald om "met andere landen en met internationale organisaties alle

betrekkingen tot stand (te) brengen, welke de vooruitgang in het

vreedzaam gebruik van kernenergie kunnen bevorderen" (7).

De zeer hooggestemde verwachtingen die een aantal van de ini-

tiatiefnemers omtrent Euratom hadden gekoesterd, werden echter niet

geheel in realiteit omgezet. Wel ging Euratom onder meer een rol van

betekenis spelen ten aanzien van de veiligheidsmaatregelen bij

kernenergieprojecten in de betrokken landen en kwam een eigen re-

searchprogramma van Euratom tot stand (Ispra, Petten, Karlsruhe).

Verder trad in I960 een "Supply Agency" in werking met bevoegdheden

voor de aan- en verkoop van grondstoffen en bewerkt splijtstofmate-

riaal binnen en buiten de Gemeenschap. Van belang was verder de
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samenwerkingsovereenkomst die in 1958 tussen Euratom en de VS werd

getekend. Deze overeenkomst droeg zorg voor een aanmerkelijke Ameri-

kaanse inbreng in het Euratomprogramma.

Tenslotte is hier te wijzen op een overeenkomst die in 1973

gesloten werd tussen de Europese Commissie en de lidstaten exclusief

het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (als kernwapenstaten) enerzijds

en het IAEA anderzijds. Deze overeenkomst voorzag onder meer in een

gemeenschappelijke inspectie door Euratom en het IAEA bij kernener-

gieprojecten binnen de Gemeenschap.(8) De rol die Euratom zou krijgen

in de verschillende nationale programma's was evenwel minder groot

dan wel gehoopt was.

In weerwil van de hier beschreven impulsen kwam het vreedzaam

gebruik van kernenergie in West-Europa slechts langzaam op gang. De

grote olieprijsstijgingen van de jaren '70 en '80 lagen nog ver in de

toekomst en voor de energievoorziening verliet men zich goeddeels op

de feitelijk in steeds groter omvang beschikbare kolen-, olie- en

gasvoorraden binnen en buiten de Gemeenschap.

Ook in Nederland verliepen de ontwikkelingen inzake kernreactoren

traag. Wèl werden op het gebied van de research en de opleiding

voortdurend vorderingen gemaakt.

Nadat de rede van Eisenhower in 1953 het internationale klimaat

inzake het vreedzaam gebruik van kernenergie aanzienlijk had ver-

beterd, werd in 1955 de organisatie "Reactor Centrum Nederland"

(R.C.N.) opgericht, die terreinen in Petten toegewezen kreeg. Verder

werd aan de Technische Hogeschool in Delft een opleiding over kern-

reactortechnologie ingesteld. Uiteindelijk groeide rondom het onder-

zoek naar het vreedzaam gebruik van kernenergie een nauwe samen-

werking tussen de Nederlandse universiteiten, de Technische Hoge-

school in Delft, de N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen

(KEMA), RCN en de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM),

die vanaf 1951 met de Noren had samengewerkt.

Particuliere bedrijven uit de industriële sector die zich met de

nucleaire technologie gingen bezighouden bundelden in 1960 hun
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krachten in Neratoom (vanaf 1974 speelde daarnaast NUCON een rol van

enige betekenis).

Speciale vermelding verdienen de onderzoekingen die bij FOM in

Amsterdam door de hoogleraren Kistemaker en Los werden verricht naar

methoden om uranium te verrijken.

Van belang was verder dat in Petten in 1961 één van de onder-

zoeksprojecten van Euratom werd opgezet (hoge fluxreactor).

Overigens is van aspiraties om projecten op het gebied van de

kernenergie dienstbaar te maken aan een eigen kernwapenprogramma in

Nederland nooit sprake geweest.

Ten aanzien van het vreedzaam gebruik van kernenergie werd om

streeks 1957 in de Nederlandse politiek gestreefd naar een daadwer-

kelijke toepassing hiervan. In mei 1957 werd door de toenmalige

Minister van Economische Zaken, Dr. J. Zijlstra, een nota over

l kernenergie aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze nota werd de

verwachting uitgesproken dat het totale energieverbruik in de periode

1957 - 1975 ongeveer zou verdubbelen. Gevjezen werd op de afhankelijk-

heid van de Westeuropese landen en juist ook van Nederland van import

uit derde landen voor de energievoorziening. Om deze redenen werd

aanbevolen om een ambitieus kernenergieprogramma in Nederland op te

zetten dat in 1962 moest leiden tot de opening van de eerste Neder-

landse kerncentrale en dat er, door een verdere uitbreiding van het

aantal kerncentrales, zorg voor noest dragen dat omstreeks 1975 de

helft van de electriciteitsproduktie, geschat op 15% van de totale

energiebehoefte, door kerncentrales zou worden verzorgd (9).

De vooruitzichten in de nota aldus beschreven, kwamen evenwel

niet uit. Wel groeide de behoefte aan energie voortdurend, zelfs nog

aanzienlijk meer dan in de nota voorzien was. In de periode 1958-

; 1975 is het totale energieverbruik in ons land meer dan verdrievou-

digd. In het grootste deel van deze toename kon evenwel worden

! voorzien door de nieuw ontdekte aardgasvoorraden in Nederland. In

> augustus 1959 immers werd bij Slochteren in Groningen het tot dan toe

! grootste aardgasveld ter wereld aangeboord. Deze aardgarrijkdom

• stelde Nederland lange tijd in staat om zich voor zijn ergie-

voorziening grotendeels te richten op de fossiele energiedragers olie
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Na-oorlogs energieverbruik in Nederland onderscheiden

naar energiedrager (TESIN-rapport, blz. 36).

1946 '46 '50 '52 '54 '56 '58 '60 '62 'S4 '66 '66 70 '72 74 76 '78
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en aardgas, waarbij bovendien werd overgegaan tot de sluiting van de

Limburgse kolenmijnen. De produktie van deze kolenmijnen had lange

tijd een belangrijke plaats ingenomen in het totale Nederlandse

energiepakket, maar thans waren het olie en aardgas die het overgrote

deel van dit pakket gingen uitmaken.

Bij de snelle exploitatie van de Nederlandse aardgasvoorraden in

de jaren '60 speelde een rol dat men zich richtte op de mogelijkheid

van een daadwerkelijke inzet van kernenergie in latere jaren. Men was

destijds bevreesd dat door de ontwikkeling van kernenergie de gas-

prijzen na een aantal jaren sterk zouden dalen waardoor de afzet van

het gas temeer urgent scheen. De logische consequenties voor de jaren

'70 van deze ideëen uit de jaren '60 zijn echter achterwege gebleven.

Met goedkoop aardgas werden een aantal nieuwe industrieën aange-

trokken of opgezet zoals een aluminiumbedrijf bij Delfzijl (Aldel),

een methanolbedrijf bij Delfzijl, een vernieuwde zinksmelterij bij

| Budel en een chemisch bedrijf voor hoofdzakelijk fosfaten bij

Vlissingen (Hoechst). De economische groei gaf ook impulsen aan

bestaande industrieën in Nederland die reeds een energie-intensief

karakter droegen, zoals de olieraffinaderijen in het Europoortgebied.

In het algemeen verkreeg de Nederlandse industrie steeds meer een

sterk energie-intensief karakter.

Door de relatief comfortabele situatie waarin Nederland in de

jaren '60 verkeerde ontstond enige achterstand t.a.v. het daadwer-

kelijk gebruik van kernenergie. In West-Europa waren het vooral

Groot-Brittannië, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland, die in de

jaren '60 metterdaad overgingen tot de bouw van kerncentrales. De

meeste van de in de jaren '60 in West-Europa gebouwde reactoren .'

hadden een vermogen tussen 100 en 500 MWe netto. *

; I
Ondertussen werden in Nederland de voorbereidingen getroffen voor :

de bouw van een eerste kerncentrale die vooral een demonstratie-

I karakter zou dragen. In 1965 werd besloten tot de bouw van deze

centrale, en wel in Dodewaard. Het betrof een kleine centrale met een :

vermogen van slechts ca. 50 MWe netto, een kokendwaterreactor,

waarvan het grootste belang gelegen was in de mogelijkheid voor

Nederlandse deskundigen, het Nederlandse bedrijfsleven en de
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Nederlandse overheid om zich vertrouwd te maken met een dergelijke

reactor. Bij de houw van de centrale werd gebruik gemaakt van de

"know- how" van de de Amerikaanse firma General Electric. De Neder-

landse overheid en Euratom droegen met subsidies bij aan het project.

In 1969 werd de centrale officieel in bedrijf gesteld. Voor de

exploitatie was de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale

Nederland (GKN) opgericht, waarin alle Nederlandse electriciteits-

produktiebedrijven aandelen hadden verkregen. Hoewel bij de opzet

rentabiliteit niet was beoogd, heeft de kerncentrale van Dodewaard

niettemin, door de stijging van de energieprijzen, een rendabel

karakter verkregen.

Nadat aldus de eerste stappen gezet waren op het pad van het

daadwerkelijke gebruik van kernenergie voor economische doeleinden,

werden in Zeeland de voorbereidingen getroffen voor een grotere

I kerncentrale in Borssele, die daadwerkelijk een rol vat. betekenis

zou moeten gaan spelen bij de electriciteitsvoorzienïng voor in-

dustriële aktiviteiten in het nieuw opkomende industrieterrein in het

Sloegebied. Ditmaal ging het om een drukwaterreactor met een vermogen

van ca. 450 MWe netto. De bouw hing direct samen met de daaruit

voortvloeiende mogelijkheid een Frans aluminiumbedrijf (een bedrijfs-

soort die is aangewezen op goedkope electriciteit) in het Sloegebied

aan te trekken. Door de vestiging van de kerncentrale en vooral van

het aluminiumbedrijf Pechiney, werd een belangrijke bijdrage geleverd

aan de werkgelegenheid in Midden-Zeeland. De kerncentrale Borssele is

het eigendom van, en wordt geëxploiteerd door de N.V. Provinciale

Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

Van betekenis voor de ontwikkeling in Nederland was ook het in

werking treden van de kernenergiewet op 1 januari 1970. Bij de uit-

eindelijke formulering van deze wet, die in eerste ontwerp in 1963

, was gepubliceerd, speelden de ervaringen bij de bouw van de kern-

\ centrale in Dodewaard een belangrijke rol. Bij de bouw van deze kern-

i centrale was immers ook de Nederlandse overheid betrokken. Deze

• ervaringen legden een degelijke basis voor een goede samenwerking

tussen de overheid en de exploitanten van de Nederlandse kerncen-

; trales. De kernenergiewet en de mede daarop gebaseerde latere voor-
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schriften van de kant van de overheid hadden vooral betrekking op

veiligheids- en milieu-aspecten van het kernenergetisch gebeuren.

Mede door de stagnatie die na 1973 optrad in de ontwikkeling van het

gebruik van kernenergie in Nederland is de overheid meer dan in staat

geweest om deze ontwikkelingen met adequate voorschriften te bege-

leiden. De goede samenwerking met overheidsinstanties en ook die met

enkele onderzoeksinstellingen met een meer particulier karakter en

een rijke ervaring, hebben ertoe bijgedragen dat bij de kerncentrales

van Borssele en Dodewaard onder meer sprake was van een relatief zeer

hoge belastingfactor in de jaren die sinds de ingebruikstelling

verlopen zijn.

In de jaren '60 leidde de bouw van kerncentrales nauwelijks tot

protesten van enige omvang. Vanaf ca.1973 was evenwel in tal van

landen sprake van de opkomst van een omvangrijke en zeer luidruchtige

| oppositie tegen het gebruik van kernenergie. Onderwerpen die de

opponenten vooral bezighielden waren het gevaar dat het vreedzaam

gebruik van kernenergie voor het milieu en persoonlijke veiligheid

zou opleveren - zeker wanneer 2ich ernstige ongevallen zouden voor-

doen - en het verband dat men legde tussen het vreedzaam gebruik van

kernenergie en de kernbewapening.

Zeker ook bij de Nederlandse kerncentrales is de situatie zodanig

dat de radioactieve straling afkomstig van de centrales zeer beperkt

is in vergelijking met straling die de mens bereikt vanuit natuur-

lijke bronnen. Voor de veiligheid in en rond de kerncentales is een

stringent systeem van bewaking en controle opgebouwd. In feite heeft

het functioneren van kerncentrales in West-Europa op geen enkel

moment tot fatale ongevallen van werknemers of omwonenden geleid. Een

steeds belangrijker punt van discussie werd de opslag van het kernaf-

val dat van de kerncentrales afkomstig is.

j Op de veiligheids- en milieu-aspecten zal met name in de hoofd-
1 stukken VI en VII nader worden ingegaan. Hier is het nog van belang

er op te wijzen dat de vele reguleringen omtrent de milieu- en

veiligheidsaspecten van kerncentrales kostenverhogend hebben gewerkt.

!
! Het verband tussen het vreedzaam gebruik van kernenergie en de
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kernbewapening kwam op het eind van de jaren '60 uitvoerig ter sprake

bij de onderhandelingen over het tegengaan van de verspreiding van

kernwapens. In 1968 werd het Non-Proliferatie Verdrag gesloten; de

verdragspartijen kwamen overeen dat enerzijds kernv ipenstaten geen

kernwapens of nucleaire ontploffingsmiddelen mochten overdragen aan

niet-kernwapenstaten en dat de laatsten zich verplichtten geen

kernwapens of nucleaire ontploffingsmiddelen te verwerven. Anderzijds

werd het "onvervreemdbare recht" erkend van niet-kernwapenstaten op

de ontwikkeling van onderzoek, productie en gebruik van kernenergie

voor vreedzame doeleinden. Fén van de andere bepalingen hield in dat

niet-kernwapenstaten waarborgen-overeenkomsten zouden afsluiten met

het IAEA. Nauwkeurige regelingen werden vastgesteld voor de contro-

lewerkzaamheden die door het IAEA verricht zouden worden. De "safe-

guards" van het IAEA werden overigens ook nu weer door sommige

deskundigen ontoereikend geacht; bovendien werden niet-kernwapen-

staten niet uitgesloten van "gevoelige technologieën" (m.n. de

verrijkingstechnologie en de opwerkingstechnologie), hetgeen bij de

soms wellicht ontoereikende waarborgen van het IAFA-regime tot

problemen zou kunnen leiden. In 1976 werd door de zgn. "Nuclear

Suppliers Group" afgesproken dat "terughoudendheid" zou worden

betracht bij de export van gevoelige technologieën, uitrusting en

materialen.

Mede om bij gevoelige technologieën zoveel mogelijk tot een in-

ternationaal regime te komen, droeg Nederland belangrijk bij tot het

tot stand komen van bet Verdrag van Almelo, dat in 1971 in werking

trad en dat een samenwerking (in Urenco) vastlegde tussen West-Duits-

land, Engeland en Nederland bij het gebruik van de met name in

Nederland ontwikkelde, methode voor de verrijking van uranium door

middel van het ultra-centrifugeprocëdé. Professor Kooijmans noemt

deze samenwerking een voorbeeld van het noodzakelijke streven van

multilateralisering van de gevoelige technologieën bij het gebruik

van kernenergie voor vreedzame doeleinden.(10) Verder is het hier van

belang te vermelden dat de in Nederlandse kerncentrales gebruikte

splijtstofstaven niet voor bet proces van opwerking gestuurd worden

naar landen die de daarbij vrijkomende materialen nodig zouden kunnen

hebben voor het opzetten van een eigen kernwapenprogramma. In feite
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worden de in Nederland gebruikte splijtstofstaven "opgewerkt" in

Engeland (Windscale) en Frankrijk (Cap la Hague) onder internationaal

toezicht. In deze landen wordt het bij de opwerking vrijgekomen plu-

tonium niet gebruikt voor de aanmaak van kernwapens, waarvoor daar

beter materiaal voorbanden is, maar voor verdere verwerking in kern-

energetische processen van vreedzame aard (zie ook hoofdstuk VTTI).

Het verzet tegen de kernenergie in de jaren '70 was mede daarom

zo opmerkelijk omdat juist in dit decennium de internationale eco-

nomie tot tweemaal toe getroffen werd door ongekende stijgingen van

de olieprijzen die beide malen gevolgd werden door een zeer sterke

recessie en die aldus het belang van de ontwikkeling van betaalbare,

alternatieve energiebronnen nog eens onderstreepten.

Het tot stand komen van het OPEC-kartel en de Yom-Kippvroorlog

tussen Egypte en Israël leidden tot een eerste zeer grote stijging

van ± $ 3 naar ± $ 11,7 per vat ruwe olie in 1973/74. Deze prijs-

stijging had zeer ernstige gevolgen voor de economieën van de olie-

importerende landen in de "rijke" en in de "arme" wereld; na ca.1975

was in een aantal van deze landen sprake van enig herstel, maar in

1979 werden de olie-importerende landen door nieuwe olieprijsstij-

gingen getroffen. In 1979/1980 liep de olieprijs op van + $13 tot +

$32 per vat. De gevolgen van de olieprijsstijgingen zijn duidelijk

terug te vinden in de cijferreeksen van tal van economische indi-

catoren. Zo was een achteruitgang van de saldi op de lopende reke-

ningen van EG-landen te constateren (in mrd dollars)(11):

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1981 (12)

B.B.D. 0,8 0,8 0,8 4,6 9,9 3,5 3,4 4,2 8,8 -5,7 - 6,2

Frankr. 0,1 0,5 0,3 -1,7 -6,0 -0,1 -6,1 -3,3 3,9 1,5 - 7,3

Italië 1,1 1,9 2,0-2,7-8,0-0,7-2,8 2,5 6,4-5,2-8,7

V.Kon. 1,8 2,7 0,3 -2,6 -8,6 -4,1 -1,5 0,5 2,0 -5,2 -12,6

Neder]. -0,5 -0,2 1,3 2,4 2,0 2,0 2,7 0,2-1,2-2,5-3,2

(De Westduitse en Nederlandse cijferreeksen vallen enigszins uit de

toon. Voor Nederland moet daarbij vooral gedacht worden aan de

aardgas-export en de daardoor minder grote noodzaak van de import van

olie).
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Cijfers van een andere Indicator die wij hier geven betreffen de

werkloosheid binnen de belangrijkste F.. G.-landen (in procenten van de

totale beroepsbevolking)(13)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

2,7 3,0 3,3 3,0 3,1 4,5 5,2 5,4 5,5 5,5 6,0 7,9

Het meest recente cijfer betreft bet derde kwartaal van 1982: 9,4

Van groot belang zijn de cijfers omtrent de groei van het reële

Bruto Nationaal Produkt tegen marktprijzen in de verschillende

E.G-landen. Deze cijfers geven het volgende beeld te zien (14)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

FRD 5.2 3.3 4,2 4.5 0.7 -1,6 5.4 3.1 3.1 4.1 1.9 0,2

Fr. 5.7 5.4 5.9 5.4 3.2 0.2 5.2 3.1 3.8 3.3 1.1 0,2

. It. 5.3 1.6 3.2 7.0 4.1 -3.6 5.9 1.9 2.7 4.9 3,9 -0,2

I V.K. 2.2 2.7 2.2 7.5 -1.0 -0.7 3.6 1.3 3.7 1.6 -2.0 -2,0

Ned. 6.7 4.3 3.4 5.7 3.5 -1.0 5.3 2.4 2.7 2.1 0.9 -1,2

Door de OFSO worden daarbij voor 1982 en 1983 nog de volgende

groeipercentages aangegeven (15)

1982 1983

BRD - \h - k

Frankrijk \h h

Italië ? h

Ver.Kon. h 1

Ook cijfers van andere indicatoren zijn hier te geven, die er in

het algemeen op duiden dat de olieprijsstijgingen zowel in 1973/74

als In 1979/80 een nadelige Invloed hadden op de lopende saldi en de

Inflatie van de KG-3anden (en ook van andere industrielanden),

bijdroegen tot een mindere groei van het Bruto Nationaal Product en

ook tot de toename van de werkloosheid.

Opmerkelijk is hij veel van deze cijferreeksen dat omstreeks 1977

en 1978 sprake was van een zekere stabilisatie, zoniet van een zeker

herstel, maar dat de nieuwe olieprijsstijgingen van 1979/1980 gevolgd
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werden door een verdere achteruitgang.

Overigens hebben naast de olieprijsstijgingen ongetwijfeld ook

andere factoren een grote invloed gehad op de teruggang van de

economie van de geïndustrallseerde landen, maar de opeenvolging van

olieprijsstijgingen en conjunctuurdalingen springt zozeer in het oog

dat ongetwijfeld aan de olieprijsstijgingen ten minste een belang-

rijke rol kan worden toegeschreven bij de terugval van de interna-

tionale economie.

Voor de olie-importerende ontwikkelingslanden zijn de negatieve

gevolgen van de olieprijsstijgingen wellicht nog ernstiger geweest

dan voor de geïndustrialiseerde landen. Zij kregen veelal te kampen

met grote schuldenlasten omdat zij niet alleen méér moesten betalen

voor hun energie, maar ook voor de nu duurder wordende kapitaalgoede-

ren uit de "rijke" landen, terwijl hun eigen verkopen aan de "rijke"

landen aanzienlijk terugliepen. Ook de hoge rentelasten droegen be-

langrijk bij tot de economische problemen van de olie-importerende

ontwikkelingslanden (16).

Weliswaar wordt de ernst van de energiecrisis thans door velen

ingezien, maar enkele aspecten ervan schijnen toch nog onvoldoende te

worden onderkend. Terecht schreef bijvoorbeeld A.P. Fanner van het

Ministerie van Financiën: "Waarschijnlijk nog onvoldoende wordt door

regeringen en parlementen beseft dat het prijsaspect van het energie-

probleem zeer grote macro-economische repercussies heeft, waarvan

niet de minste is dat de economische groei erdoor wordt

begrensd"(17).

Niettemin zijn door een aantal gezaghebbende organen duidelijke

uitspraken gedaan over de gevolgen van de energiecrisis en ook over

de noodzaak van de inzet van kernenergie .

De laatste internationale energieconferentie van de Verenigde

Naties (Istanboel 1977) stelde dat kernenergie de sleutel vormde om

een toekomstige energiecrisis te voorkomen (18). Helaas was het

belang van de olie in de mondiale energievoorziening omstreeks 1980

nog zo groot dat een tweede energiecrisis toch nog kon plaatsvinden.

Opmerkelijk is de nadruk die de olie- importerende ontwikkelings-

landen leggen op een uitbreiding van het vreedzaam gebruik van

kernenergie. Op basis van de uitspraken van 1977 worden thans de

voorbereidingen getroffen voor een Internationale Conferentie voor de
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Bevordering van Internationale Samenwerking bij het Vreedzaam Gebruik

van Kernenergie, die in 1983 zal worden gehouden.

Wat Europa betreft valt te wijzen op een reeks van uitspraken van

Europese Instellingen ten gunste van de inzet van kernenergie. Zo

kwam het Europese Parlement afgelopen juni in aansluiting op een

mededeling van de Europese Commissie onder meer tot de volgende

uitspraken: (uit de preambule:) "overwegende dat een ruimere bijdrage

van kernenergie aan de Europese energiebalans slecht bevorderlijk kan

zijn om de vraag naar koolwaterstoffen te verminderen en daardoor de

taak te vergemakkelijken van de ontwikkelingslanden voor wie aardolie

en aardgas de belangrijkste energiebronnen blijven, (en uit- het

dictum:) "verzoekt de Commissie alles in het werk te stellen voor een

krachtige opleving van de Europese kernenergieprogramma's ....etc".

(19)

. Feeds is gesteld dat andere factoren dan de stijgingen van de

' energieprijzen van grote invloed zijn geweest op de teruggang van de

economie van de geïndustraliseerde landen. Tamelijk algemeen is

evenwel het besef dat juist ook in het belang van de economische

ontwikkeling gestreefd moet worden naar een minder afhankelijke

positie t.o.v. de OPEC-landen en naar een diversificatie van de

energie-opwekking over verschillende energiedragers. Het streven naar

difersificatie kan behalve in een groter gebruik van kernenergie ook

gestalte krijgen in een grotere inzet van bijv. kolen. Verder zijn de

besparingen op het energieverbruik van groot belang (zie verder

hoofdstuk IV).

Kanneer men zich bepaalt tot de kernenergie valt te wijzen op het

toegenomen gebruik hiervan in landen als België, West-Duitsland,

Engeland en Italië, maar vooral in Frankrijk. De vermogens van de

nieuw gebouwde kerncentrales liggen in de orde van grote van 1000

MWe. In het algemeen is de Europese ervaring met het vreedzaam

'• ' gebruik van kernenergie veel gunstiger dan de ervaring in de V.S.
i
j

j In Frankrijk wordt kernenergie op grote schaal toegepast. In 1981

I werd reeds 38% van de Franse electriciteit opgewekt door middel van

kernenergi e.
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Bepaalde industrieën vorden aangemoedigd om van andere energie-

bronnen over te schakelen op electriciteit, zodat de kernenergie

(commercieel alleen om te zetten in electricJteit) ook binnen het

totale energiepakket een steeds belangrijker plaats inneemt. Het

Franse kernenergieprogramma heeft een sterk gecentraliseerd karakter,

waarbij de standaardisatie in de bouw van de kerncentrales in het oog

springt. Opmerkelijk is de geringe publieke weerstand tegen het ge

bruik van kernenergie in Frankrijk. Alle belangrijke politieke par

tijen en ook bij voorbeeld de grootste vakbond, de communistische

CGT, zijn voorstander van kernenergie. De CGT riep in de zomer van

1981 zelfs op tot een staking toen presidient Mitterand het kerne-

nergieprogramma tijdelijk wilde bevriezen. Minder omstreden dan el

ders is ook de ontwikkeling van de snelle kweekreactor. Met de pro

totype-kweekreactor Phénix (ca.250 MWe) werden gunstige resultaten

bereikt. Thans wordt een demonstratie-kweekreactorcentrale Super

Phénix gebouwd met een vermogen van ca.1200 MWe.(20) Fet is zeer wel

mogelijk dat het Franse kernenergieprogramma er toe bijgedragen heeft

dat Frankrijk van de industriële E.G.-landen in 198? de grootste

economische groei kende. Ook voor 1983 wordt een, relatief, redelijk

groeipercentage verwacht.

Tn België bedroeg het aandeel van de kernenergie in de elecfcri-

citeitsopwekking in 1981 25% (in 1982 sterk toegenomen). Ook hier is

sprake van een voorspoedig verloop van het kernenergieprogramma.

West-Duitsland wekte in 1981 14% van zijn electriciteit op door

middel van kernenergie.(21) Daarnaast werd een belangrijk aandeel ge-

leverd door enkele relatief goedkope inheemse fossiele brandstoffen

zoals bruinkool en steenkool. In verband wet de economische stagnatie

en in verband met de angst voor de Franse concurrentie bij het "

aantrekken van industrieën zijn thans ook in West-Duitsland zeer /

ambitieuze plannen opgesteld voor de bouw van nieuwe kerncentrales. T

Overigens is de weerstand tegen kernenergie in West-Duitsland aan- ]

zienlijk groter dan in Frankrijk. Tn Nederland hebben met name de ]

demonstraties bij de prototype-kweekreactorcentrale bij Kalkar

(ca.300 MWe) ruchtbaarheid gekregen. Aan het Kalkar-project werd

behalve door West-Duitsland ook deelgenomen door Nederland, België en >̂

Luxemburg. Nadat door voortdurende vertragingen bij de verlening van

vergunningen aanzienlijke financiële problemen waren gerezen hebben



- 19 -

I

de resp. overheden hun financiële bijdragen aan dit project gedurende

een aantal maanden bevroren. In verband met internationaal-politieke

aspecten is het wellicht wenselijk dat "multllateralisering" een

belangrijker rol gaat spelen bij de toekomstige besluitvorming over

de bouw van snelle kweekreactoren (zie ook hoofdstuk VIII). Afgezien

van de maatschappelijke weerstanden en de daarmee samenhangende

tegenslagen bij het Kalkar-project kent het Westduitse

kernenergie-programma een gestage vooruitgang. Ten aanzien van

Frankrijk en West-Duitsland is hier ook een opmerking over de nucle-

aire export van deze landen te maken. Deze export stuitte niet alleen

op weerstanden in ons land, maar ook onder meer op weerstanden bij

twee opeenvolgende Amerikaanse regeringen.

Binnen de V.S. werden met de kernenergie veelal van Furopa af-

wijkende ervaringen opgedaan. De oliecrisis van 1973/1974 leidde er

1 tot een hausse in de bouw van kerncentrales van verschillende typen.

De strikt commerciële benadering (besluitvorming op bedrijfsniveau

e.d.), de relatief weinig adequate begeleiding door de overheid, de

noodzaak tot het aantrekken van soms onvoldoende gekwalificeerd per-

soneel en de hoge rentestand - van groot belang in verband met de

hoge investeringskosten - zijn waarschijnlijk belangrijke factoren

geweest bij de magere resultaten van de exploitatie van kernenergie

in de V.S. Storingen, de betrekkelijk lage belastingfactor bij de

lichtwaterreactoren (ook omdat niet steeds gebruik werd gemaakt van

het gehele vermogen van kernreactoren), het soms schoksgewijs cp-

leggen van veiligheidsvoorschriften door de overheid en, meer in het

algemeen, een geringe of negatieve rentabiliteit waren het gevolg.

(22) Tenslotte heeft ongetwijfeld ook het ongeluk op Three Kil es

Tsland met een drukwaterreactor zijn repercussies gehad. In grote

lijnen zijn de ontwikkelingen op het gebied van <?e kernenergie in de

V.S. aanzienlijk minder gunstig geweest dan in de ireeste Furopese

landen, afgezien var een aantal eenheden in de V.S. waarmee wel goede

tot zeer goede resultaten zijn bereikt.

< Opmerkelijk is overigens de veel gunstiger resultaten van het

kernenergieprogramma in Canada, waar de ervaringen met zgn. CAMDü-

reactoren bijzonder positief zijn.
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In Nederland tenslotte is in het afgelopen decennium sprake

geweest van een volkomen stagnatie op kernenergetisch gebied. Wel

werd nog in 1974 door minister Lubbers een energienota ingediend

waarin het voornemen werd geuit om drie nieuwe kerncentrales in ons

land te bouwen: " het in de periode 1973-1985 bouwen en in gebruik

nemen van drie kernsplijtingscentrales van elk 1000 MW in plaats van

oliegestookte electriciteitscentrales".(23) De weerstand tegen de

kernenergie nam in deze periode evenwel zodanige vormen aan dat het

kabinet-Den Uyl zich genoodzaakt zag de bouw van deze drie centrales

uit te stellen. Onder het kabinet- Van Agt I werd vervolgens besloten

tot de Brede Maatschappelijke Discussie, waardoor het publiek betrok-

ken zou raken bij de afweging van de voor- en nadelen van het: gebruik

van verschillende soorten energie. Het is in het kader van' deze

maatschappelijke discussie (thans Maatschappelijke Discussie Energie-

beleid genoemd) dat dit rapport tot stand is gekomen.

In de periode sinds het uitkomen van de F.nergienota van 1974 is

de situatie op energiegebied in ons land aanzienlijk verslechterd.

Ook ons land ondervond de gevolgen van de stijgingen der energie-

prijzen en werd, mede door het open karakter van zijn economie, zwaar

getroffen door de internationale recessie.

De nadelige gevolgen van de recessie waren voor het Nederlandse

bedrijfsleven aanzienlijk. De betekenis van de collectieve sector

daarentegen nam toe, hetgeen in de hand werd gewerkt door de ver-

hoging van de aardgasprijzen, die gekoppeld zijn aan de olieprijzen.

Veel Nederlandse politici hielden lange tijd bij hun stellingname

inzake collectieve uitgaven nauwelijks rekening met de eindigheid van

de aardgasvoorraden. Tijdens het tweede kabinet-Van Agt werd daaren-

boven weer overgegaan tot een extra inzet van aardgas. Om verbetering

te brengen in de energiesituatie werden tal van maatregelen genomen

om energie te besparen en werden een aantal kolencentrales gebouwd,

resp. in aanbouw genomen om de afhankelijkheid van de dure olie en

het dure gas te verminderen. Ook tegen kolen als alternatief voor

olie (onder meer aanbevolen in het tweede gedeelte - de "kolen-nota"

- van de Energienota van Minister Van Aardenne) rezen evenwel steeds

meer bezwaren. Daarbij zijn vooral de milieuproblemen verbonden aan

het gebruik van kolen (uitstoot C0„ - het broeikas-effect - en SO.

en NO -de zure regen) van belang. De problemen op energiegebied
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dienen bezien te worden tegen de achtergrond van de algemene econo-

mische situatie in Nederland, die In vergelijking met de situatie in

tal van andere geïndustrialiseerde landen een weinig rooskleurig

beeld oplevert.

f I
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Uit: Irif ormutiebl adert

elektrisch verm 09* n
In MW

in gebruik vanaf

Belgif Frankrijk

Doel 1 (Antwerpen)
Ooel 2
Doel 3
Doel 4
Tihange 1 (Hoei)
Tihanga 2
Tihange 3

Bondsrepubliek Duitsland

Neckar 1
Neckar 2
Grafenrhainfald
Krümmel
Hamm
Karlsruhe
Brokdorf
Brunsbüttel
Isar 1
Isar2
Obrigheim
Phillppsburg 1
Philippsburg 2
Gundremmingen B
Gundremmingen C
Stade
WUrgassan

Esansham
Grohndc
Biblis A (Worms)
Biblis B
Karlich
Kalkar

Finland

Lovlisa 1
Lovlisa 2
Olklluoto 1
Olkiluoto 2

Uitgave van:

390
390
900

1000
870
900

1000

805
805

1225
1316
296

52
1290
771
870

1227
328
864

1281
1249
1249
630
640

1230
1294
1146
1240
1227
295

420
420
660
660

1975
1975

1975

1976

1962

1977
1979

1969
1980

1972
1972
1979

1975
1977

1977
1980
1979
1980

1982
1983

1982
1984

1986
1981
1982
1983

1986

1988

1984
1983
198?

1984

1985
1985

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland,

Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard - 1981

Crays-Malvllle
Mercoule G2
Marcoule G3
Chinon 2
Chinon 3
Monts d'Arrée
St. Laurent des Eaux 1
St. Laurent des Eaux 2

Bugey 1
Bugay 2
Bugay 3

Bugey 5
Phénix
Fessenheim 1
Fessenheim 2
Dampierre
Dampierre 2
Dampierre 3
Oamplerre 4
Gravalines BI
Gravalines 62
Gravelinas B3
Gravalines B4
Gravelines C5
Gravelinas C6
Tricastin 1
Tricastin 2
Tricastin 3
St. Laurent des Eiux B1
St. Laurent des Eaux B2
Blayais 1
Blayais 2
Blayais 3
Blayais 4
Chinon BI
Chinon B2
Paluel 1
Paluel 2
Palual 3
Paluel 4
Cruas 1
Cruas 2
Cruas 3
Cruas 4
St. Maurice St. Alban 1
St. Maurice St. Alban 2
Fiamanvllle 1
Flamanvllle 2
Cattenom 1
Cattenom 2

Chooz

1200
40
40

210
400

70
460
515

540
920
920
900
900
233
890
890
900
900
900
900
920
920
920
920
920
920
920
920
920
880
880
920
920
920
920
875
875

1285
1285
1285
1285
880
880
880
880

1285
1285
1285
1285
1270
1270
310

1959
1960
1965
1967
1967
1969
1971

1972
1979
1979
1979
1979
1973
1977
1978
1980

1980
1980

1980
1980

1967

1983

1981
1981
1981

1981
1981
1984
1985

1981
1981
1981
1981
1982
1982
1983
1982
1982
1983
1983
1984
1985
1983
1983
1984
1984
1984
19»4
1985
1985
1985
198S
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luliï

Latin*
Garigllano
Trino Varcallasa
Clnnt
C*orto
Monulto dl Castro 1
Montalto di CMtro 2

Nadarland

Dodawaard
Borstal*

Span/*

Aico 1
A*co2
St. Maria d» Garona
Valdacaballan» 1
Valdacabdlarot 2
Almaraz 1
Almaraz 2
Triilo
Vandallot 1
Vandallot 3
Cofranta»
Lamoniz 1
t-amoniz 2
Jo» Cabrwa

Varanlgd Koninkrijk

Barkalay 1
Barkalay 2
Bradwalt t
Bradwall 2
Trawtfynydd 1
Tratwrynydd 2
Duntwiaaa A 1
Dunfanat* A 2
Slzawwll A 1
Siiawall A 3
Hlnklay Point A 1
Hlnklay Point A 2
Oldbury 1
Oldbury 2

150
150
847

40
640
982
982

52
443

8B0
B80
440
975
97S
930
930
997
480
982
930
900
900
153

138
138
150
150
250
250
275
275
290
290
250
260
300
300

1964
1964
1965

1978

1969
1973

1971

1980

1972

1969

1962
1962
1962
1962
1965
196S
1965
1965
1966
1966
1965
1965
1968
1968

19B4

1985
1985

1981
1982

1986
1987

1982
1986

1986
1982
1981
1983

Wylfa 1
Wylfa 2
Hinkley Point B 1
Hink ley Point B 2
Dung*Mu B R21
Dunganass B R22
Hartlapool R1
Hartlapool R2
Haysham R1
Hayiham R2
Haytftam B1
Haytham 82
Huntamton A1
Huntanton A2
Huntenton B1
Huntaraton B2
Calder Hail 1
Caldar Hall 2
Caldar Hall 3
Caldar Hall 4
Chapal Cro» 1
Chapal Crou 2
Chapal Cross 3
Chapal Crosa 4
Windscala
Winfrith
Dounraay

Zwadan

Oskarshamm 1
Oskanhamm 2
Oskarshamm 3
Ringhats 1
Rlnghals 2
Ringhats 3
Ringhafs 4
Fortmark 1

* Fortmark 2
Fortmark 3
Bartabick 1
aartablck 2

Zwlttarland

Muhlabarg
Lalbttadt
Baznau 1
Baznau 2
Gotoan

590
590
625
625
600
600
625
625
625
625
660
660
160
160
625
625

50
50
50
50
50
50
50
SO
32
92

2S0

1971
1972
1976
1977

1981
1982
1981
1982
19B1
1982
1986
1987

1964
1964
1976
1977
1956
1956
1956
1956
1958
1958
1958
1958
1963
1968
1976

440
570

1060
750
BOO
900
900
900
900

1050
570
S70

1972
1974

1976
1975
1980

1980

1975
1977

1986

1981

1981
1985

3 2 0
9 4 2
3 5 0
3 5 0
9 2 0

1972

1969
1973
1979

1981
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Enkele belangrijke punten bij hoofdstuk I

1.1 Tn enkele landen is er een beperkt verband geweest tussen de

ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van kernenergie en de

ontwikkeling van kernwapenprogramma's. Tn Nederland heeft een

dergelijk verband ontbroken. Het functioneren van de Nederlandse

kerncentrales kan op geen enkele wijze in verband worden gebracht

met het niet- vreedzaam gebruik van kernenergie (zie ook hoofd-

stuk VTTI).

1.2 De olieprijsstijgingen van 1973/1974 en van 1979/1980 hebben ten-

minste een belangrijke re] gespeeld bij de recessie in de inter-

nationale economie in het afgelopen decennium. Zij hebben boven-

dien de behoefte aan goedkopere energiedragers dan oHe, diver-

sificatie en energiebesparing duidelijk aan het licht gebracht.

1.3 Door de instanties var de Europese Gemeenschap wordt aan het

vreedzaam gebruik van kernenergie grote waarde toegekend bij de

bestrijding van de trcndiale recessie; hetzelfde geldt onder meer

I voor organen van de Verenigde Katies, waarbij in het bijzonder op

de opstelling van de olie-importerende ontwikkelingslanden

gewezen kan worden.

1 .4 Bij het succesvol functioneren van kernreactoren spelen niet

a]]een een ruime aanwezigheid van "know-how", maar ook een goede

samenwerking tussen de exploitanten van de kerncentrales er de

overheid een cruciale rol.

1.5 De aanwezigheid van de onder 1.4 genceir.de factoren heeft in

Nederland bijgedragen tot het zeer gunstig bedrij fsverloop bij de

kerncentrales van Dodewaard en Borssele.

1.6 De Europese ervaring bij het vreedzaam gebruik van kernenergie

levert onder meer door de aanwezigheid van de onder punt 1.4

genoemde factoren een veel gunstiger beeld op dan de ervaringen

in de V.S.
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B. Pe kerncentrales van Dodewaard en Bprssele_en de

economische gevolgen van hun sluiting.
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II. De kerncentrales van Podevaard en Borssele en een aantal daarbij

betrokken organisaties en ondernemingen.

Toen in 1965 besloten werd tot de bouw van een kerncentrale in

Dodewaard, was reeds bepaald dat de belangrijkste functie van deze

centrale zou zijn om Nederlandse electrlciteitsproductiebedrijven,

andere bij electriciteitsopwekking betrokken ondernemingen en de

overheid vertrouwd te maken met de exploitatie van kernenergie. Het

ging slechts om een kleine centrale (ca. 50 MWe netto), met een de-

monstratie karakter,die niet op rentabiliteit was gericht. De ex-

ploitatie zou plaatsvinden door de voor dit doel in 1965 opgerichte

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (G.K.N.). De

aandelen van deze instelling zijn in het bezit van de gezamenlijke

electriciteitsproduktiebedrijven in Nederland. Deze kwamen in 1965

overeen om de kosten van de centrale gezamenlijk te dragen en om de

electriciteit ervan gezamenlijk af te nemen.

Voor de noodzakelijke "know-how" bij de bouw van de centrale werd

; de Amerikaanse General Electric Company ingeschakeld. Ovevigens waren

reeds bij het opstellen van het ontwerp voor de centrale, in Cali-

fornië, Nederlandse deskundigen betrokken.(1) De leveringen voor de

centrale geschiedden voor meer dan 98% door Nederlandse onderne-

mingen. Opmerkelijk is dat ervaringen door Nederlandse bedrijven

opgedaan bij de bouw van de centrale ertoe bijdroegen dat in ons land

ook buitenlandse orders op kerntechnisch gebied werden geplaatst.(2)

In de financiering van de bouw werd behalve door de electrici-

teitsproductlebedrljven ook door de Nederlandse overheid (voor ca.

f.11,9 miljoen) en door Euratom (voor ca. f.16,7 miljoen) bijgedragen;

de investeringskosten bedroegen in de jaren tot en met 1969 f. 130,3

miljoen (excl. splijtstofelementen). Nadat in begin 1965 met de bouw

van de centrale was begonnen, werd zij in december 1968 voor het

eerst voor het gehele vermogen op het electririteitsnet aangesloten,

waarna In maart 1969 de officiële opening plaatsvond.

I'

Het experimentele aspect van de demonstratiecentrale te Dodewaard

kwam onder meer tot uitdrukking in de uitrusting van de centrale met

tal van faciliteiten om metingen aan splijtstofelementen en andere
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onderdelen uit te voeren. Met name de N.V. tot Keuring van Elektro-

technische Materialen (KEMA) heeft van deze faciliteiten ruimschoots

gebruik gemaakt. Tussen de G.K.N, en de onderzoeksinstelling KEMA

heeft van het begin af een nauwe samenwerking bestaan die voor beide

organisaties van groot gewicht is.

Mede door de inbreng van de KEMA werden belangrijke wetenschap-

pelijke vorderingen gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van

afstandbedieningstechnieken, geautomatiseerde meet- en rapportage-

procedures, de behandeling van radioactief afval, etc. Voor een

verdere toepassing van kernenergie voor de opwekking van electri-

citeit in ons land is de te Dodewaard verkregen kennis van groot

belang.

Hoewel de centrale in Dodewaard nu al bijna 14 jaar in bedrijf

is, leent deze zich nog steeds uitstekend voor allerlei vormen van

onderzoek; zo leidde het ongeval te Harrisburg ertoe dat de rol van

de "operator" nader werd geëvalueerd. Onderzoeken in de centrale te

Dodewaard hebben ook thans nog niets van hun belang verloren omdat in

de centrale in principe dezelfde technieken en systemen gebruikt

worden als in later gebouwde centrales.(3) Nieuwe ontwikkelingen op

terreinen als procesbeheersing en procesontwikkeling worden in de

centrale van Dodewaard beproefd resp. getoetst.

De te Dodewaard opgedane kennis heeft gemaakt dat de 6.K.N. en de

KEMA een zeer gewaardeerde rol spelen in het internationaal beraad

over de technische aspecten van het gebruik van kernenergie.(4)

Vermeld dient te worden dat de kerncentrale te Dodewaard een

kokend waterreactor (KWR of BWR) is, d.w.z. dat stoom die direct door

de hitte van de splijtstofstaven uit het daarlangs gevoerde water

wordt geproduceerd, naar de turbine wordt geleid. De circulatie van

het water dat langs de splijtstofstaven wordt gevoerd vindt in de

Dodewaardcentrale plaats door natuurlijke factoren. Met name het

ontbreken van een circulatiesysteem met pompen heeft geresulteerd in

een betrekkelijk eenvoudige installatie.

De centrale is uitgerust met een veelheid van veiligheidsvoorzie-

ningen. Hier is reeds te wijzen op het stalen schild van 10 cm dikte

waarbinnen zich de reactor bevindt. Dit stalen schild vormt één van

de barrières gericht tegen het ontsnappen van radioactieve stoffen
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uit de reactor. Van belang zijn ook de verschillende koelsystemen,

waarbij in geval van storing bij één systeem de koelfunctie direct

kan worden overgenomen door een reservecomponent of -systeem. Bij de

exploitatie van de centrale te Dodewaard worden voortdurend controles

en inspecties uitgevoerd (zie hoofdstuk VI).

In feite heeft de aanwezigheid van de Dodewaard-centrale ertoe

geleid dat inspecties en controles bij voortduring konden worden

verbeterd. Bij deze inspecties en controles zijn onder meer de

Kernfysische Dienst, de Dienst voor het Stoomwezen, de Arbeidsinspec-

tie en de Inspectie van de Volksgezondheid (alle vier contro-

lelichamen van de overheid) zeer nauw betrokken.

De voortdurende begeleiding door controlelichamen van de overheid

heeft ertoe geleid dat op een gelijkmatige wijze de door de overheid

gewenste verbeteringen in het systeem konden worden ingevoegd, het-

geen vanaf 1969 ook voor de verbeteringen in de kerncentrale van

Borssele gold. Hoewel de door de overheid gewenste verbeteringen

zeker kostenverhogend hebben gewerkt, heeft het goede samenspel ertoe

geleid dat geen sprake is geweest van schoksgewijs opgelegde voor-

schriften van de overheid, zoals wel het geval was in enkele andere

landen waarbij in de eerste plaats de V.S. genoemd moet worden. In de

V.S. heeft een dergelijke ontwikkeling geleid tot aanzienlijke

kostenverhogingen en soms langdurige onderbrekingen van het produc-

tieproces .

Door Euratom en IAEA worden controles uitgeoefend op de hoeveel-

heden splijtstofmateriaal die voor het proces van electriciteitsopwek-

king gebruikt worden. Met het oog op de non-prollferatie is het van

belang om op te merken dat de eenmaal gebruikte splijtstofstaven van

de kerncentrale te Dodewaard voor opwerking (waarschijnlijk de meest

"gevoelige" van de technieken op nucleair gebied) naar Windscale

(Sellafield) in Groot-Brittannië worden vervoerd; de opwerking vindt

plaats onder internationaal toezicht (zie hoofdstuk VIII). Het

splijtstofafval dat bij het opwerkingsproces overblijft (met name het

hoog radioactieve KSA) zal pas naar ons land kunnen worden terugge-

bracht nadat hiervoor verantwoorde voorzieningen zijn getroffen die

door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd. De nog bruikbare

splijtstoffen die bij het opwerkingsproces vrijkomen (uranium en
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plutonium) blijven het juridisch eigendom van de Europese Gemeenschap-

pen, terwijl zij het economisch eigendom blijven van de G.K.N.

Onlangs is het transport van gebruikte splijtstofstaven naar Engeland

weer op gang gekomen. In de tussentijd heeft men deze staven in het

bestaande, daarvoor bestemde bassin kunnen onderbrengen.

De verwijdering van het radio-actief afval dat in de categorieën

LAVA en MAVA wordt ingedeeld en dat bijv. bestaat uit besmette

kleding, laboratoriumafval en filterslib, heeft tot nu toe plaats-

gevonden, conform internationale overeenkomsten, door storting in de

Atlantische Oceaan, waarbij dit afval gevoegd is bij het radio-

actief afval van ziekenhuizen e.d. Dit laatste afval vormt qua volu-

men ca. 50% van de totale hoeveelheid afval. Het afval van kerncen-

trales heeft een groter aandeel in de stralingsintensiteit van het

afval, maar kent tevens i.h.a. een kortere halveringstijd.

Andere oplossingen voor de verwijdering van afval uit de categorieën

LAVA en MAVA worden bestudeerd. Voor de voorlopige opslag worden

I thans nieuwe voorzieningen getroffen. In hoofdstuk VII zal nader op

de afvalproblematiek worden ingegaan.

De controles, inspecties en het preventief onderhoud hebben bij-

gedragen aan de hoge belastingfactor* van de kerncentrale. Zoals

bekend, is de belastingfactor van kerncentrales één van de belang-

rijkste graadmeters voor hun rentabiliteit. Tot 1982 bedroeg de

belastingfactor van de centrale te Dodewaard gemiddeld ca.83 procent.

* De belastingfactor van een centrale, over een bepaalde periode .

(normaal een jaar), geeft aan welke electridteitsproductie in ;'|

werkelijkheid door de centrale is geleverd t.o.v. de situatie .

waarbij de centrale in de beschouwde periode ononderbroken zijn j

maximale vermogen aan het electriciteltsnet zou hebben geleverd.
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Een opmerkelijk aspect van de centrale in Dodewaard Is dat, door

de sterke stijging van de energieprijzen in het afgelopen decennium,

de exploitatie van de centrale, hoewel dit niet in de oorspronkelijke

plannen was verdisconteerd, onverwacht rendabel is geworden.

Vooruitlopend op hoofdstuk III zijn hier reeds de volgende

cijfers te noemen. De totale kWh-prijs van de kerncentrale in

Dodewaard bedroeg in 1981 ca. 10,8 cent. Hiervan bestaat 2 1 3 cent

uit splijtstofkosten. Vooral door het demonstratiekarakter van de

centrale behoort een groot deel van de kWh-prijs tot de onderhouds-,

bedienings- en soortgelijke kosten.

Voor een olie/gascentrale moet alleen voor de brandstof al

gerekend worden met 12 a 13 cent per kWh. Daarbij liggen, aangezien

het geheel commerciële centrales betreft o.m. de bedienings- en

onderhoudskosten veel lager. Ten aanzien van de totale kWh-prijs zijn

olie/gascentrales, juist door de brandstofkosten, aanzienlijk duurder

I dan de kerncentrale van Dodewaard.

' De bestaande (commerciële) kolencentrales produceren veelal elec-

triciteit die ongeveer 1 a 2 cent goedkoper is per kWh dan de elec-

triciteit van de Dodewaardcentrale. De kWh-prijs bij nieuw te bouwen

kolencentrales ligt ongeveer 1,5 cent hoger dan de kWb-prijs bij de

Dodewaardcentrale.

Overigens zijn deze vergelijkingen slechts van beperkte relevan-

tie voor een berekening van de sluitingskosten van Dodewaard. Daarbij

dient in de eerste plaats gewezen te worden op het feit dat in juli

1983 .de Dodewaardcentrale geheel zal zijn afgeschreven. Wèl zal vanaf

dat moment waarschijnlijk een soortgelijk bedrag worden gereserveerd

ter vorming van een fonds, ter financiering van de amovering (ont-

manteling) van de centrale, waarbij de toevoeging van rente een

belangrijke factor vormt. Wanneer een dergelijk fonds niet zou worden

opgebouwd ten gevolge van een voortijdige amovering, zou de financie-

ring van de amovering aanzienlijk moeilijker zijn. In de tweede

plaats is het van belang te vermelden dat bij een sluiting van de

Dodewaardcentrale haar capaciteit niet zonder meer kan worden opge-

vangen door bestaande kolencentrales, omdat deze vanwege de relatief

lage brandstofkosten "basis-last" functioneren, d.w.z. dat zij reeds

zoveel mogelijk continu functioneren. Bij een sluiting van de kerncen-

trales van Dodewaard en Borssele zou slechts door installatie van
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additioneel kolenvermogen electriciteit kunnen worden opgewekt die de

meerkosten van electriciteitsopwekking anders dan in Dodewaard en

Borssele zou beperken.

In hoofdstuk III zal veel uitvoeriger op het cijfermateriaal

worden ingegaan, maar hier kan reeds gesteld worden dat de de energie

die door de kerncentrale te Dodewaard geleverd worden, hoewel dit om-

streeks 1965 niet voorzien was, tot een nuttige bijdrage voor de

Nederlandse electriciteitsproducenten is geworden. Daarbij kan er

bovendien van worden uitgegaan dat onder normale omstandigheden de

centrale in Dodewaard zeker nog tot 1994 zal kunnen functioneren.(5)

Een belangrijke factor is ook de werkgelegenheid. Bij de exploi-

tatie van de centrale in Dodewaard zijn ca. 130 personen betrokken.

Hun werkzaamheiden kunnen voor een belangrijk deel als hooggekwalifi-

ceerde arbeid worden aangeduid. Bovendien dient ook aandacht besteed

te worden aan de indirecte werkgelegenheid bij toeleveringsbedrijven

e.d. Ten aanzien van de werkgelegenheid afhankelijk van de kerncen-

trale te Dodewaard veilt met name ook te wijzen op de nauwe relatie

met de KEMA (zie verder hoofdstuk III).

Nadat met de centrale te Dodewaard reeds belangrijke ervaring was

opgedaan, werden namens de G.K.N, plannen uitgewerkt voor een grotere

kerncentrale die bovendien een sterke rentabiliteitspositie zou

moeten innemen. Als locatie werd daarvoor uiteindelijk het nieuwe

industriegebied in de polders van het Sloe tussen Borssele en Vlis-

singen uitgekozen. Daar vestigden zich immers enkele grote bedrijven

met een bijzonder hoog electriciteitsverbruik: Hoechst en Péchlney.

Voor de electriciteitsvoorziening van Hoechst kwam "goedkoop aardgas"

beschikbaar. Dit gold echter niet voor Péchiney omdat in Groningen

reeds aan een aluminlumbedrijf (Aldel) "goedkoop aardgas" was toe-

gezegd. Aangezien de Franse Pechineygroep in het Sloegebied een fa-

briek voor de aluminiumproductie wenste te vestigen, was daar een

andere oplossing op energiegebied noodzakelijk; juist voor de pro-

ductie van aluminium is immers zo goedkoop mogelijke electriciteit

noodzakelijk; bij aluminiumproductie gaat het om het verbruik van

niet minder dan ca. 15 kWh per geproduceerde kilogram aluminium.(6)
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Met het oog op de plannen van Pechiney werd Borssele aantrek-

kelijk als locatie voor een tweede Nederlandse kerncentrale. Pechiney

stond garant voor een continue afname van 300 MWe. De Provinciale

Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) zou de exploitatie van de cen-

trale op zich nemen. De centrale werd besteld bij Siemens Nederland

N.V., als vertegenwoordiger van Kraftwerk Union A.G. De bouw werd

grotendeels in onderaanneming opgedragen, waarbij tot ruim 70%

Nederlandse bedrijven betrokken waren.(7) Opnieuw werd aldus een

stimulans gegeven aan Nederlandse bedrijven om zich te bekwamen in

- een technologisch hoogwaardige tak van nijverheid.

De PZEM droeg zorg voor de financiering van de kerncentrale te

Borssele en gedurende de jaren tot 1974 werd voor ca. ƒ 255 miljoen

aan investeringen verricht (excl. splijtstofelementen) (8).

De bouw van de centrale duurde niet veel langer dan die van de

centrale in Dodewaard. In juli 1969 werd de eerste paal geslagen en

ruim vier jaar later, in oktober 1973, kon de centrale worden over-

gedragen aan de PZEM en in bedrijf worden gesteld.

Anders dan de centrale van Dodewaard droeg de kerncentrale van

Borssele van het begin af een commercieel resp. industrieel karakter.

Het vermogen is aanzienlijk groter dan die van de centrale in Dode-

waard en bedraagt ca. 450 MWe netto. Voor het begin van de jaren '70

was dit zeker niet gering, maar de centrale in Borssele heeft, als

jongste van de Nederlandse kerncentrales, toch een bepaald kleiner

vermogen dan de meeste nieuwe kernenergiecentrales in ons omringende

landen.

Anders dan bij de kerncentrale van Dodewaard gaat het bij de ,

kerncentrale van Borssele om een drukwaterreactor (DWR of PWR), *

d.w.z. dat het water dat langs de splijtsstofstaven gevoerd worden

(in het primaire circuit) onder een zodanig hoge druk staat dat het

niet in stoom overgaat; dit hete water draagt via een stoomgenerator

zijn warmte over aan een secundair watercircuit, waarin wel stoom

ontstaat die naar een stoomturbine wordt geleid. Overigens zijn met

name de kokendwaterreactoren (als in Dodewaard) en de drukwaterreac-

toren (als in Borssele) onderwerp geweest van een zeer uitvoerige

veiligheidsanalyse en -discussies (rapporten van Rasmussen en daarop
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volgende publicaties).

Van de veiligheidsvoorzieningen is van buitenaf duidelijk de

betonnen omhulling te zien; daarbinnen bevindt zich een stalen bol

(diameter 46 m.)> die erop berekend is om ontsnapping van radioac-

tieve splijtingsproducten te voorkomen bij het maximaal denkbare

ongeluk dat bij het ontwerp als mogelijkheid is gehanteerd.(9)

Verschillende koelsystemen staan garant voor een continu koeling van

de reactorkern. In de kerncentrale van Borssele is sprake van uit-

voerige inspecties en controles door de overheidsinstanties die ook

in de centrale van Dodewaard deze taken vervullen (zie verder hoofd-

stuk VI).

Ook worden, als in de centrales van Dodewaard, in de centrale van

Borssele zorgvuldige controles uitgeoefend op de hoeveelheden splijt-

stof materiaal door Euratom en door de IAEA.

De eenmaal in de centrale gebruikte splijtstofstaven gaan voor

I opwerking, onder internationale toezicht, naar een opwerkingsfabriek

bij Cap La Hague in Frankrijk (zie verder hoofdstuk VIII).

Ook in dit geval kan terugzending van het bij de opwerking

vrijkomende splijtstofafval slechts plaatsvinden nadat daarvoor over-

eenstemming is bereikt over de technische voorwaarden en de Neder-

landse regering daaraan haar goedkeuring heeft verleend. Voor de

opslag van materiaal dat niet terstond naar Frankrijk kon of kan

worden opgestuurd heeft men steeds afdoende voorzieningen kunnen

treffen die geen noemenswaardige kosten met zich mee hebben gebracht.

Het van de centrale in Borssele afkomstige LAVA en MAVA wordt op

dezelfde wijze verwijderd als het overeenkomstige materiaal uit de

centrale van Dodewaard (zie verder hoofdstuk VII).

Voor de PZEM en Pechiney is de energie-opwekking in de kern-

centrale in Borssele tot een zeer belangrijke factor geworden. Van de

zeer goedkope electriciteit die in de centrale wordt opgewekt wordt

een belangrijk deel, op contractuele basis, geleverd aan het alumi-

niumbedrij f Pechiney (ruim 300 MWe). Aangenomen kan worden dat, in

; verband met de inkrimping van de markt voor aluminium het aandeel van

| Pechiney op dit moment lager ligt dan 300 MWe. Het resterende deel
i

! van de energie die in de kerncentrale wordt opgewekt (op dit moment

waarschijnlijk meer dan 150 MWe) komt voornamelijk ten goede aan het

[ electriciteltsnet van Zeeland in het algemeen. Het netto productie-
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vermogen van de PZEM als geheel bedraagt ca. 1.124 MW (inclusief het

reservevexmogen) en de ca. 450 MWe van de kerncentrale van Borssele

vormen hier dus een belangrijk onderdeel van.(10)

Reeds bij berekeningen gemaakt in 1969 voor de toen nog te bouwen

kerncentrale van Borssele lag de voorziene kostprijs van electrici-

teit lager dan die van energie opgewekt uit olie, gas of steenkool.

Door de prijsverhogingen van deze drie energiedragers is het voordeel

van electriciteltsopwekking door de kerncentrale nog verder toege-

nomen. (11) Wel is vooral door enkele reeds genoemde factoren

ook de prijs van de energie-opwekking door de kerncentrale toege-

nomen, zij het op een lager niveau dan bij centrales gestookt met

olie, gas of kolen. Anders dan bij de Dodewaardcentrale wordt de

kWh-prijs niet omhoog gedrukt door een niet-commerciële opzet van de

centrale. In feite is de electriciteit van de kerncentrale van

Borssele de goedkoopste die in Nederland in electriciteitscentrales

geproduceerd wordt.

De prijs van de electriciteit wordt vanzelfsprekend mede bepaald

door de beschikbaarheid van de kerncentrale; deze is, evenals de

beschikbaarheid van de kerncentrale te Dodewaard, naar internationale

maatstaven gemeten, zeer hoog. Ook hier hebben controles, inspecties

en preventief onderhoud een gunstig effect gehad op de bedrijfstijd.

Over de jaren tot 1982 bedroeg de belastingfactor van de kerncentrale

in Borssele gemiddeld 78,5%.

De opwekkingskosten van de electriciteit in de kerncentrale be-

dragen thans, naar kan worden aangenomen, ca. 5,5 et. per kWh.

Verwacht wordt dat onder normale omstandigheden de centrale nog tot

omstreeks 2013 in bedrijf kan blijven.

Wanneer men zowel de lage investeringskosten bij de bouw van de

kerncentrale van Borssele als de lage brandstofkosten in ogenschouw

neemt, is het welhaast ondenkbaar dat men een zodanig concurrerende

centrale thans zou sluiten.

In de publiciteit is gesproken over lage tarieven die de PZEM aan

Pechiney in rekening brengt. Deze lage tarieven geven geen aanleiding

tot bevreemding. Zij behelsden de belangrijkste voorwaarde, op grond

waarvan Pechiney omstreeks 1969 is aangetrokken. De kostprijs van de

electriciteit van de centrale is sinds 1969 enigszins gestegen, onder

meer tengevolge van nieuwe veiligheidsvoorschriften van de Neder-
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landse overheid. Gezien het resultaat van de PZEM kan het tarief niet

veel afwijken van de kostprijs.

De kerncentrale van Borssele kent overigens een "mixed market")

waarbij de kilowatturen die niet aan Pechiney geleverd worden, worden

geleverd aan het Zeeuwse electriciteitsnet. Daarbij kan, ondanks de

ongunstige distributiesituatie in deze provincie en ondanks de

relatief lage tarieven die aan kleinverbruikers worden berekend, toch

nog een goed resultaat ten gunste van de PZEM verkregen worden.

De directe werkgelegenheid bij de kerncentrale van Borssele omvat

thans ca. 225 arbeidsplaatsen.(12) Deze werkgelegenheid draagt veelal

een hoogwaardig karakter. Bij het beoordelen van het werkgelegen-

heidsaspect dienen tevens arbeidsplaatsen bij toeleveringsbedrijven

en andere indirecte werkgelegenheid betrokken te worden.

Van groot belang zijn de arbeidsplaatsen bij Pechiney die afhan-

kelijk zijn van het verder naleven van de verplichtingen jegens

Pechiney t.a.v. de electriciteitsvoorziening. Bij Pechiney zijn ca. 940

| werknemers werkzaam.(13) Enkele malen is ruchtbaarheid gegeven aan de

verminderde rentabiliteit van de Pechiney-vestiging. Dit hangt

ongetwijfeld vooral samen met de inkrimping van de wereldmarkt voor

aluminium. Het moet echter onwaarschijnlijk worden geacht dat de

Pechiney-vestiging in het Sloegebied zijn poorten op korte termijn

zal sluiten. Het Nederlandse bedrijf is één van de modernste van het

concern en ook aanzienlijk groter dan vestigingen in Frankrijk en

bovendien is de prijs van de energie die betrokken wordt van de

kerncentrale van Borssele relatief laag. De investeringen van Pe-

chiney in het Sloegebied liggen tussen 700 en 800 miljoen gulden; het

produktieproces wordt nog voortdurend verbeterd. Mede om deze redenen

is hier uitgegaan van een openblijven van de Pechiney-vestiging (al-

thans op de korte termijn) en tevens van de verplichting voor de in-

. stantie die verantwoordelijk zou zijn voor een eventuele sluiting van

i de kerncentrale (lees: de Rijksoverheid) om aan Pechiney electri-

citeit te blijven leveren tegen nucleaire kosten. Deze verplichting

zou dan teminste gelden tot het jaar 1991, d.w.z. het jaar waarin het

contract tussen de PZEM en Pechiney afloopt. Daarna bezit Pechiney

nog een optie voor de periode tot 1996.

Wèl is denkbaar dat Pechiney, bij een verslechtering van de be-
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drijfssltuatie In verband met de wereldmarkt, steeds minder electri-

citcit van de kernenergiecentrale zal afnemen of uiteindelijk toch

tot sluiting overgaat vóór het jaar 1991 of 1996.

Het aandeel van de nucleair opgewerkte electriciteit dat aan het

electrlclteltsnet wordt geleverd zal dan evenredig toenemen. Afgezien

van de tariefafspraken met Fechlney zal met name de tariefsituatie In

Nederland hierdoor verbeterd kunnen worden. Bij een dergelijke

ontwikkeling geldt dat een sluiting van de kerncentrale van Borssele

In 1983 tot gevolg zal hebben dat een grote hoeveelheid goedkope

electrlcitelt voor het electriciteltsnet in latere jaren niet meer

voorhanden Is.

Welke van deze mogelijkheden in de toekomst ook realiteit moge

worden, het blijft zaak de kosten van de electriciteltsopwekking in

de kerncentrale van Borssele te vergelijken met de kosten van ander-

soortige electriciteitsopwekking.

In deze zienswijze is bij sluiting van de kerncentrale van

Borssele sprake van meerkosten veroorzaakt door de verplichting

electriciteit te leveren aan Pechiney tegen nucleaire kosten, (al-

thans op korte termijn) alsmede van meerkosten ten aanzien van kilo

watturen die vanuit de kerncentrale aan het electriciteitsnet ge-

leverd worden (in de verdere toekomst wellicht in grotere hoeveel-

heden) . Evenals bij een sluiting van de Dodewaardcentrale moet bij

een sluiting'van de kerncentrale van Borssele voor de eerste jaren

gerekend worden met een vervanging van het vermogen op basis van

olie/gas-opwekking. Na de bouw van nieuwe kolencapaciteit, waarvoor

aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden, kan dan ook hier

vervanging gaan plaatsvinden op basis van opwekking door middel van

kolen.

Weliswaar zal een sluiting van Pechiney te eniger tijd een ver-

mindering van de vraag naar electriciteit bewerkstelligen, maar de

kerncentrale van Borssele zou, wegens de goedkope electriciteits-

opwekking, zonder meer als een "basis-last"-centrale (blijven) func-

tioneren en de sluitingskosten zouden slechts beperkt kunnen worden

door het opbouwen van nieuwe kolencapaciteit.

Een verdere uitwerking van de kosten van een eventuele sluiting

van de kerncentrale op korte termijn is in het volgende hoofdstuk aan

de orde.
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Enkele belangrijke punten bij hoofdstuk II

2.1 De kerncentrales van Dodewaard en Borssele kennen een, naar

Internationale maatstaven gemeten, zeer hoge belastingfactor.

2.2 De werkgelegenheid bij de kerncentrales van Dodewaard en Borssele

draagt veelal een hoogwaardig karakter.

2.3 De kerncentrale van Dodewaard speelt vooral een belangrijke rol

bij de opbouw van kennis omtrent het vreedzaam gebruik van kern-

energie. Deze kennis heeft belangrijk bijgedragen tot het goed

functioneren van de Nederlandse kerncentrales. De betrokkenheid

van de overheid bij het gebeuren in de kerncentrale van Dodewaard

heeft ook het samenspel tussen de overheid en de ondernemingen

die de kerncentrales In ons land exploiteren (GKN en PZEM) gun-

stig beïnvloed.

2.4 Hoewel dit in de oorspronkelijke plannen niet was verdisconteerd

is de demonstratie-kerncentrale van Dodewaard thans een rendabel

bedrijf.

2.5 De kerncentrale van Borssele is een commerciële resp. indus-

triële centrale. Bij het functioneren van deze centrale speelt

het economische aspect ten aanzien van de werkgelegenheid bij

Pechiney en ten aanzien van de electriciteitstarieven in Zeeland

in het algemeen een belangrijke rol.

2.6 Meer nog dan bij een sluiting van de kerncentrale van Dodewaard,

zal bij een sluiting van de kerncentrale van Borssele sprake zijn

van hoge kosten, wanneer men terug moet vallen op duurdere

vormen van primaire energie.
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Koten bij hoofdstuk II.

1. Zie S.H. Woldringh, De kernenergiecentrale Dodewaard. In: kern-

energie in beweging (red. C D . Andrlesse en A. Heertje, A'dam,

1982).

2. Zie GKN, Nota, Dodewaard, open of dicht (Arnhem, 1981), blz.19.

3. Zie GKN, t.a.p. blz. 24.

4. Zie GKN, t.a.p. blz. 21.

5. Zie GKN, t.a.p. blz. 28.

6. Informatie Pechiney.

7. Informatie PZEM.

8. Informatie PZEM.

9. Zie A. Tlktak, De kernenergiecentrale Borssele. In: Kernenergie

in beweging etc.

10. Zie jaarverslag PZEM, blz. 12.

. 11. Zie A. Tiktak, t.a.p.

! 12. Informatie PZEM.

13. Informatie Pechiney (oktober 1982).
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III. Gevolgen van de sluiting van de kerncentrales van Dodewaard en

Borssele op financieel-economisch en sociaal-economisch gebied.

In dit hoofdstuk zullen voornamelijk de financiële consequenties

en de werkgelegenheidsaspecten van een eventuele sluiting van de kern-

centrales van Dodewaard en Borssele nader worden geëvalueerd. Daarbij

zullen de beide kerncentrales afzonderlijk worden behandeld. Gesproken

zal worden over drie typen van consequenties van een sluiting;

(1) - de meerkosten van electriciteit n.a.v. een eventuele sluiting

(2) - de invloed op de werkgelegenheid (in manjaren) van een

eventuele sluiting

(3) - de kosten voor het annuleren van contracten, liquidatie van

voorraden, vorderingen e.d. en doorlopende kosten n.a.v. een

eventuele sluiting.

Kosten wegens kapitaalvernietiging en kosten wegens vervangende

investeringen zijn niet afzonderlijk aangegeven. Door de wijze waarop

de meerkosten van electriciteit zijn berekend, worden daarbij de

kosten van kapitaalvernietiging en vervangende investeringen reeds

verdisconteerd.

Men mist hierboven eveneens een post "kosten voor amovering

van de kerncentrales naar aanleiding van een eventuele sluiting11. Een

amovering (ontmanteling) zal hoe dan ook te eniger tijd moeten

plaatsvinden, hetzij na een voortijdige sluiting, hetzij na afloop

van de normale levensduur van de centrales. De amoveringskosten

zijn dus nauwelijks een aparte factor die het sluitingsproces beape-

len. Weliswaar zal amovering op korte termijn waarschijnlijk duurder

zijn dan amovering na verloop van één of meer decennia, door de

toename van kennis, de dan opgedane ervaring e.d., maar een kwan-

tificatie hiervan van dit verschil zou speculatief zijn. Gesteld

dient te worden dat in dit hoofdstuk bij de raming van de kosten van

het sluiten van de Nederlandse kerncentrales sprake is van een poging

om de waarheid zo dicht mogelijk te benaderen. Wanneer het projecties

in de toekomst betreft, is het duidelijk dat aan de genoemde getallen

geen absolute waarde kan worden toegekend; ook ten aanzien van de

actuele situatie is veelal sprake van ramingen.
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Dodewaard

(1) Dodewaard. Meerkosten van de electrictiteit n.a.v. een eventuele

sluiting»

Bij de financiële beoordeling van de gevolgen van de sluiting van

de kerncentrale van Dodewaard is het essentieel om daarbij het karak-

ter van deze centrale in de beschouwing te betrekken. Zij is opgezet als

een centrale met een demonstratiekarakter. Daarbij is niet gestreefd

naar rentabiliteit. Tegenover een klein electrisch vermogen werden re-

latief grote investeringen gedaan, ook voor bijzondere voorzieningen

voor onderzoek en experimenten. In verhouding tot andere electrici-

teitscentrales zijn de bedienings- en onderhoudskosten e.d. tamelijk

hoog. Veel werkzaamheden zijn gelijksoortig aan werkzaamheden bij gro-

te centrales, maar veroorzaken, tengevolge van het geringe vermogen,

veel hogere kosten per kWh. Mede omdat in dit rapport het demonstra-

tiekarakter van de centrale van Dodewaard uitdrukkelijk als uitgangs-

. punt is genomen, zijn allerlei research-activiteiten e.d. bij de be-

' tiviteiten e.d. bij de bedienings- en onderhoudskosten verdiscon-

teerd. Wanneer alleen op de voor de exploitatie direct noodzakelijke

bedienings- en onderhoudskosten zou zijn gelet, zou men op een aan-

merkelijk lagere prijs per kWh uitkomen.

Het feit, dat ook bij verdiscontering van researchkosten e.d. de

prijs per kWh relatief laag is, wordt voornamelijk veroorzaakt door

de geringe kosten voor de splijtstof. De splijtstofkosten zijn immers

veel lager dan de brandstofkosten bij olie/gas of kolencentrales

(splijtstofkosten en brandstofkosten kunnen gezamenlijk worden

aangeduid als kosten voor primaire energie).

Voor de berekening van de sluitingskosten van de kerncentrale van

Dodewaard (incl. kosten van kapitaalvernietiging en vervangende in-

vesteringen) kan in de eerste plaats worden uitgegaan van een bere-

kening van de meerkosten van electriciteit na een eventuele sluiting.

In hoofdstuk II is al aangegeven dat men er bij een sluiting van

de kerncentrales van Dodewaard en Borssele van uit moet gaan dat het

i - vermogen voor een reeks van jaren moet worden overgenomen door olie/

| gascentrales. Kolencentrales functioneren immers reeds zoveel mogelijk

• continu. Vervangend vermogen voor de kerncentrales van Dodewaard en

Borssele zou dus, na sluiting van deze centrales, moeten wprden
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gezocht bij de bestaande olie/gas-centrales, die veelal niet continu

functioneren, en vervolgens, na een voor de bouw hiervan in acht te

nemen periode, bij nieuwe kolencapacltelt. Hierbij is niet uitgegaan

van "ombouw" tot kolencapaciteit, omdat waarschijnlijk begin 1983

duidelijk zal worden dat de aantrekkelijke "ombouw"-projecten dan

zullen zijn vastgelegd resp. uitgeput.

Wanneer alleen de centrale van Dodewaard gesloten zou worden

(waarvan de electriciteit wordt afgenomen door alle electriciteits-

productiebedrijven) zou bij vervanging waarschijnlijk sprake zijn van

een "mix" van vervanging op basis van olie/gas en vervanging op basis

van kolen. Wanneer, zoals in de rede ligt, uitgegaan wordt van een

toename van de kolencapaciteit in Nederland, zou het kolenaandeel

daarbij in de loop der jaren ongetwijfeld toenemen. Met het oog op de

overzichtelijkheid van de berekening is hier, in een constructie van

de gang van zaken na een eventuele sluiting van de kerncentrales

medio 1983, uitgegaan van een periode van ca. 6 jaar, waarin de

1 capaciteit zou moeten worden overgenomen door olie/gascentrales en na

6 jaar (als voorbereldings- en bouwtijd van nieuwe kolencentrales(l))

door kolencentrales.

In de berekening zijn geen kapitaalslasten van de kerncentrale

van Dodewaard en ook geen kapitaalslasten van de olie/gascentrales

verdisconteerd. Kapitaalslasten vinden voortgang ongeacht de vraag of

een centrale voortijdig gesloten wordt of al dan niet benut wordt

(in feite t' jhoren t.a.v. de Dodewaardcentrale zowel de afschrijvings-

kosten - .et juli 1983 - als de daarna waarschijnlijk volgende kosten

voor een amoveringsfonds tot de kapitaalslasten).

De centrale van Dodewaard zal in juli 1983 geheel zijn afgeschre-

ven. De kosten van het amoveringsfonds, die waarschijnlijk vanaf juli

1983 aan de orde zijn, zouden hier zowel in de constructie van open-

blijven van de Dodewaardcentrale bij de kWh-prijs vanaf 1983 kunnen

worden opgenomen, als in de constructie van sluiting per 1983, afzon

derlijk, als kostenpost bij de amovering worden aangemerkt. In feite

; vallen deze posten tegen elkaar weg. Er is dus geen reden om bij de

berekening van meerkosten na medio 1983 kapitaalslasten (hetzij af te

schrijen kapitaalslasten, hetzij kosten voor een amoveringsfonds) van

I de centrale van Dodewaard op te nemen.

i Voor de olie/gascentrales geldt dat, ook waar nog afschrijving
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plaatsvindt, de investeringskosten reeds gemaakt zijn en dat door

extra gebruik geen kapltaalslasten worden toegevoegd. Overigens is in

ons land thans een overcapaciteit ten aanzien van olie/ gascentrales

aanwezig.

In de hier gehanteerde berekening zijn de kapitaalslasten van

kolencentrales wel verrekend; bij de bouw van een nieuwe kolen-

capaciteit die zowel het vermogen van de Dodewaardcentrale als het

vermogen van de kerncentrale van Borssele vervangt (zie blz.53),

behoeft het verrekenen van investeringskosten in die capaciteit geen

nadere uitleg. Wanneer alleen de Dodewaardcentrale wordt gesloten,

zou uitgegaan kunnen worden van een verhoging van de sluitingskosten

van de Dodewaardcentrale met kapitaalslasten op basis van 50 MWe van

verspreide, nieuw te bouwen kolencentrales. Het opnemen van een

volledig investeringsbedrag van nieuwe kolencapaciteit zou onjuist

zijn, mede omdat (een) nieuw gebouwde kolencentrale(s) ook na afloop

van de geplande levensduur van de Dodewaardcentrales (d.w.z. na 1994)

nog kunnen blijven functioneren. Om een juist beeld van de meerkosten

van electriciteit te verkrijgen zijn aldus de investeringskosten van

(een) nieuwe kolencentrale(s) beperkt tot de kapitaalslasten per jaar

tot 1994. Ten aanzien van de kolencapaciteit worden hier cijfers van

de KIVI/NIRIA-rapporten van september 1982 gehanteerd. Daarbij is bij

het opgeven van de kapitaalslasten een nominaal bedrag genoemd; het

gaat immers om de werkelijke kosten die voor de betreffende jaren

voor afzonderlijk vermogen gelden (2). Bovendien moet worden opge-

merkt dat tengevolge van de lagere belastingfactor van kolencentrales

in vergelijking met de belastingfactor van de twee Nederlandse

kerncentrales bij een vervanging van beide gerekend moet worden met

een kolenvermogen van ca. 600 MWe (de standdaardgrootte van de KIVI/

NIRIA-rapporten aanhouden).

In grafiek 3.1. zijn derhalve de volgende drie grootheden uitge-

zet in bedragen van 1981 resp. begin 1982.

1. Dodewaard: de splijtstofkosten (2 3 3 cent per kWh) + de bedie-

nings- en onderhoudskosten e.d.- incl. researchkosten e.d. (ca.

6,5 cent per kWh)» ca. 8,5 a 9,5 cent per kWh= ca. 9 cent per

kWh

2. Olie/gascentrales (medio 1983-medio 1989): de brandstofkosten

(12 a 13 cent per kWh)+ de bedienlngs- en onderhoudskosten (ca.

1 cent per kWh)= ca. 13 a 14 cent per kWh= ca. 13,5 cent per kWh.
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3. Kolencentrales (medio 1989-medio 1994): de brandstofkosten (7,5

cent per kWh) + de bedienings- en onderhoudskosten (1,2 cent per

kWh) + de kapitaalslasten (3,7 cent per kWh)- 12,4 cent per

kWh.(3)

De getallen leveren de volgende grafiek op:

3.1 Verschil in prijzen per kWh bij de centrale van Dodewaard en de

centrales die haar vermogen eventueel vanaf medio 1983 dienen te ver-

vangen, op basis van prijzen van 1981 resp. begin 1982; kapitaals-

lasten zijn alleen verrekend indien extra investeringen noodzakelijk

zijn.

1j,5 cent

12,4 cent

9 cent

olie/gascapaciteit (excl.kapitaalslasten)

kolencapaciteit (incl. kapitaalslasten)

medio
1983

kerncentirale Dodewaard (excl.kapitaalslasten, kos-
| ten amoveringsfonds)

I '

medio
1589

ü-ödio
1994
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Gedurende 6 jaar wordt aldus de prijs per kWh 4,5 cent hoger en

vervolgens, gedurende 5 jaar, 3,4 cent. De Dodewaardcentrale levert

jaarlijks ca.350 gWh aan het electriciteitsnet. Deze schatting is

zo laag gehouden, dat deze ook bij een stop van 3 maanden van de

centrale in 1983 haar geldigheid behoudt. Aldus aannemende dat tussen

medio 1983 en medio 1994 jaarlijks ca. 350 gWh geleverd blijft

worden, treedt een verlies op van (ca. 6 x 35C x ƒ 45.000) + (ca. 5 x

350 x ƒ 34.000) = ca. f 94,5 miljoen + ca. ƒ 59,5 miljoen = ca. f 154

miljoen.

Ivanneer men voor de Dodewaardcentrale bij de bedienings- et:

onderhoudskosten geen kosten voor research e.d., die samenhangen roet

het demonstrati.ekarakter, betrekt, maar slechts rekening houdt met de

kosten van de normale exploitatie, is de berekening geheel anders. Tn

dat geval moet voor de Dodewaardcentrale met ca. 4 cent per kWh

(bedienings- en onderhoudskosten) + ? a 3 cent per kWh (splijtstof-

kosten) = ca. 6 a 7 cent per kWh • ca. 6,5 cent per kWh gerekend

worden. In dat geval wordt het verschil met de olie/gascentrales ca.

7 cent per kWh en het verschil met nieuw te bouwen kolencentrales ca.

5,9 cent per kWh. Het nadelige saldo ten aanzien var. de electri-

citeitskosten bij sluiting van de Dodewaardcentrale wordt dar (ca. 6

x 350 x ƒ 70.000) + (ca. 5 x 350 x f 59.000) - ca. f 147 miljoen +

ca. ƒ 103 miljoen * ca. ƒ 250 miljoen.

Reeds eerder is aangegeven dat bij de totale kosten rekening zou

worden gehouden met het speciale karakter van de Dodewaardcentrale en

derhalve wordt in dit rapport alleen het bedrag van ca. f 154 mi Ij oer

aan meerkosten voor electric!telt gehanteerd.

Interessant Is ooV. te bezien wat ten aanzien van de meerkosten

var. electric.teit de effecten zouden ?ijn van de veranderingen in de

prijs van de meest onzekere kostenpost, d.w.z. de prijs van de pri-

maire energie. Fet Js onwaarschijnlijk dat In de ondevhouds- en be-

dieningskosten zeer ingrijpende veranderingen optreden (onder meer

bereikt ook de beveiliging van een centrale als die van redewaard een

verzadigingspunt), maar ingrijpende veranderingen zijn zeer wel

denkbaar bij de prijs van de primaire energie. Omdat de hiernavol-

gende berekening geen belang heeft voor de verdere berekening van de
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totaalkosten van sluiting en slechts ter illustratie van bepaalde

mogelijkheden dient, is omwille van de eenvoud gekozen voor een

lineaire stijging van de prijs van splijtstof, van olie/gas èn van

kolen met 50% tussen medio 1983 en medio 1994.

Omdat het hier om een berekening van meerkosten van electricïtelt

gaat, zijn deze in grafiek 3.2 toegevoegd aan de meerkosten voor

electriciteit die in grafiek 3.1 zijn aangegeven.

f

Uitgaande van e«n lineaire stijging met 50% tot 1994, stijgt

de prijs van splijtstof tussen 1983 en 1994 van ca.2,5 cent per kWh

naar ca. 3,75 per kWh. De prijs van de electriciteitsopwekking per

kWh stijgt dan, in deze constructie, voor de Dodewaardcentrale van

ca. 9 cent in 1983 naar ca. 10,25 cent in 1994.

De brandstofkosten voor de olie/gascentrales stijgen tussen 1983

en 1989 van ca. 12,5 cent per kWh naar (6/11 x % x ca. 12,5 cent) +

12,5 cent per kWh « ca. 15,9 cent per kWh. De electriciteitsprijs-

prijs per kWh bij olie/gascentrales stijgt dan van ca. 1 cent per

kWh + ca. 12,5 cent per kWh - ca. 13,5 cent per kWh in 1983 naar ca.

1 cent per kWh + ca. 15,9 cent per kWh - ca. 16,9 cent per kWh in

1989.

De brandstofkosten per kWh van de kolencentrales stijgen, in deze

constructie, van (6/11 x h x 7,5 cent per kWh) +7,5 cent per kWh •

ca. 9,5 cent per kWh in 1989 naar 1% x 7,5 cent per kWh - ca. 11,25

cent per kWh in 1994. De electriciteitsprijsprijs per kWh bij kolen-

centrales (incl. kapitaal si asten) stijgt dan van 1,2 cent per kWh

+ 9,5 cent per kWh + 3,7 cent per kWh - 14,4 cent per kWh in 1989

naar 1,2 cent per kWh + 11,25 cent per kWh + 3,7 cent per kWh »

16,15 cent per kWh in 1994.

Bij een lineaire stijging met 50% van de prijs van de primaire

energie bedragen uit dien hoofde de meerkosten van de electriciteits-

opwekking bij sluiting dan ca. f 123 miljoen voor de eerste 6 jaren

en ca. ƒ 93 miljoen voor de volgende 5 jaren. Het totaalbedrag wordt

dan ca. ƒ 216 miljoen.

In dit rapport zal echter alleen het bedrag van de meerkosten van

electriciteit bij gelijkblijvende prijzen worden gehanteerd.
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13,5 cent

9 cent

3.2 Verschil in prijzen per kWh bij de centrale van
Dodewaard en de centrales die haar vermogen eventueel
vanaf medio 1983 dienen te vervangen, waarbij de gege-
vens van grafiek 3.1 zijn aangevuld met een lineaire
stijging van de prijzen van primaire energie met 50%.

16,9 cent

raedio
IS83

medio
1S89

1 ó , 1 p cent

10,23 cer.t

medio
1994
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(2) Dodewaard. De Invloed op de werkgelegenheid (In manjaren) van

een eventuele glutting.

Het verlies aan arbeidsplaatsen is bij een eventuele sluiting van

de Dodewaardcentrale groot wanneer men deze vergelijkt met de achter-

uitgang in werkgelegenheid bij de eventuele sluiting van andersoor-

tige Nederlandse electric!teltscentrales. Het uitdrukkelijk presen-

teren van de Dodewaardcentrale als een demonstratiecentrale, waarbij

tal van onderzoeksactiviteiten e.d. in het geding zijn, heeft in de

paragraaf "Meerkosten van de electricite.lt n.a.v. een eventuele

sluiting" geleid tot een daardoor relatief laag bedrag voor extra

electriciteitskosten na sluiting, maar leidt in deze paragraaf tot

een des te hoger verlies aan arbeidsplaatsen. Daarbij wordt de pro-

blematiek van het al dan niet aan te houden personeel in verband met

een ontmanteling, conform de algemene opzet van dit hoofdstuk, buiten

beschouwing gelaten. Ontmanteling zal hoe dan ook, na de beëindiging

| van het hiervoor op te zetten schema, leiden tot het volledig ver-

loren gaan van de werkgelegenheid die van de Dodewaardcentrale

afhankelijk is.

In het jaar 1981 was het aantal manjaren bij het eigen personeel

van de Dodewaardcentrale 95. De diensten van de KFMA die direct ver-

band hielden met de kerncentrale behelsden ca. 40 manjaren. Ten aan-

zien van andere bedrijven in de omgeving van de kerncentrale waren in

1981 ca. 30 manjaren in het geding. Hierbij komen wij dus op een

voorlopig totaalverlles van ca. 165 manjaren(per jaar). Wanneer zowel

de kerncentrale van Dodewaard als de kerncentrale van Borssele wordt

gesloten, kan sprake zijn van nieuwe werkgelegenheid, m.n. vanwege de

bouw en de exploitatie van een nieuwe kolencentrale. Vervangende

werkgelegenheid, evenredig aan de vervanging van het vermogen van de

Dodewaardcentrale, zou in vergelijking met de werkgelegenheid bij de

Dodewaardcentrale zeer gering zijn. Wanneer alleen de Dodewaardcen-

; trale gesloten zou worden is geen sprake van vervangende werkgelegen-

heid elders. In de eerste optie is sprake van een verlies per saldo

j van ca. 115 manjaren(per jaar), in de tweede optie blijft het verlies

ca. 165 manjaren (per jaar).
1 Overigens zijn hier twee andere moeilijk te kwantificeren vormen

van verlies van werkgelegenheid niet besproken. In de eerste plaats

I is er het spinn-off effect door mindere bestedingen van degenen die
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niet langer bij de centrale zouden kunnen werken. Moei]ijk te bere-

kenen is ook het aantal manjaren voortvloeiend uit andere indirecte

werkgelegenheid dan hierboven reeds is genoemd. In hoofdstuk V zal

worden aangegeven dat bij een sluiting van de kerncentrales van

Dodewaard en Borssele op diverse terreinen een terugslag is te

verwachten. Omdat voor de zojuist genoemde twee vormen van verlies

van werkgelegenheid moeilijk absolute bedragen te geven zijn, is het

eerder gegeven absolute aantal van 165 resp. 115 manjaren (per

jaar) een minimum-aantal.

(3) Dodewaard. De kosten voor het annuleren van contracten, de

liquidatie van voorraden, vorderingen e.d. en doorlopende kosten

n.a.v. een sluiting.

Bij een voortijdige sluiting van (de Dodewaardcentrale zal het

noodzakelijk zijn diverse contracten af te kopen. Het gaat daarbij

met name om contracten met instanties die de verrijking van uranium,

| de fabricage van si ijtstofstaven en de opwerking van gebruikte

splijtstofstaven verzorgen. Met deze afkoop is naar schatting een

bedrag gemoeid van ca. f 45 miljoen.

De liquidatie van voorraden, van vorderingen en dergelijke kan

geschat worden op ca. ƒ 19 miljoen.

Voor de doorlopende kosten is een schatting gemaakt van kosten

betreffende wachtgeldregelingen e.d. die niet zouden optteden bij een

sluiting in 1994. Deze doorlopende kosten kunnen dan geschat worden

op ca. ƒ 75 miljoen.

Annuleringen, llquidatiekosten en doorlopende kosten kunnen aldus

tezamen geraamd worden op ca. f 139 miljoen.

(4) Dodewaard. Totale schade n.a.v. een eventuele sluiting.

Voor de totale schade bij een voortijdige sluiting van de Dode-

waardcentrale zijn aldus de volgende bedragen en aantallen manjaren

te noemen:

Meerkosten van electricifeit ca.f 154 miljoen,

Annulerings-, liquidatie- en

doorlopende kosten ca.ƒ 139 miljoen
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Verlies van werkgelegenheid ca. 165 manjaren (en ca. 115

manjaren bij vervanging van

vermogen van Dodewaard en

Borssele)

De voortijdige sluiting van Dodewaard zou aldus, in deze voor-

zichtige berekening een financiële schade van ca. ƒ 300 miljoen en

een werkgelegenheidsverlies van 165 manjaren resp. 115 manjaren (per

jaar) teweegbrengen.

Vanzelfsprekend geven deze getallen slechts een benadering van

de, door diverse onzekere factoren, niet nauwkeurig aan te geven

kosten van een sluiting. In feite is de raming van de financiële

kosten aan de lage kant. Een aantal factoren hadden tot een aan-

zienlijk hogere uitkomst kunnen leiden. Deze factoren zijn:

| - een niet verrekenen van de huidige researchkosten in de

kWh-prijs,

- een verrekenen van de mogelijkheid van een prijsstijging der

primaire energie,

- een verrekenen van amoveringskosten bij directe sluiting.

Wanneer al deze posten in rekening zouden zijn gebracht zou de

totaalprijs van de sluiting van de Dodewaardcentrale tenminste ver-

dubbelen ( het verschil met het totale bedrag dat In de publicatie

"Dodewaard, open of dicht?" wordt genoemd, wordt vooral veroorzaakt

door het feit dat in die publicatie de researchkosten niet in de

kWh-prijs zijn verrekend).

i
Tenslotte dient hier nogmaals nadrukkelijk gewezen te worden op

het feit dat de Dodewaardcentrale niet primair als een commerciële ,

maar als een demonstratiekerncentrale is opgezet en dat derhalve de •
1 schade door sluiting niet zozeer uitgedrukt zou moeten worden in

i termen van financiële schade e.d., maar in termen van van verlies van

• onderzoekmogelijkheden e.d., die van groot nut zijn gebleken voor de

i exploitatie van kernenergie in Nederland. '
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(1) Borssele. De meerkosten van electriciteit n.a.v. een eventuele

sluiting

Reeds eerder zijn de argumenten gegeven waarom hier voor de

berekening van de sluitingskosten van de kerncentrale in Borssele een

vergelijking is genaakt met olie/gascentrales voor de eerste periode

(d.w.z. tot medio 1989) en met kolencentrales voor de daarop volgende

periode (zie blz.33, 34, 39, 43 en 44). De verwachting is gerecht-

vaardigd dat de kerncentrale van Borssele onder normale omstandig-

heden tot 2013 zal kunnen functioneren. In de voorzichtige benadering

die in dit rapport wordt gehanteerd is uitgegaan van een sluitings-

datum onder normale omstandigheden in het jaar 2000. Waar de kWh-

prijs van de kerncentrale van Borssele op ca. 5,5 cent gesteld kan

worden en aldus de laagste is t.o.v. alle andere Nederlandse

electriciteitscentrales, behoeft het geen verbazing te wekken dat de

raming van sluitingskosten, hoe conservatief deze ook is opgesteld,

f tot een zeer hoog bedrag leidt.

Ook hier zijn kosten van kapitaalvernietiging en vervangende

investeringen verdisconteerd in de meerkosten van electriclteits-

opwekking na een eventuele sluiting. Kapitaalvernietiging vindt bij

sluiting in feite plaats doordat de afschrijvingen nog tot 1994

voortgang zullen moeten vinden. Deze afschrijvingen vinden zowel

plaats bij sluiting als bij niet-sluiting. Door de afschrijvingen

(lees: kapitaallasten), die bij de kerncentrale van Borssele ook na

1983 aan de orde zijn, niet op te nemen bij de kWh-prijs van elec-

triciteit van de kerncentrale, wordt het verschil tussen deze kWh-

prljs en de kWh-prijs van eventuele vervangende investeringen juist

zoveel vergroot dat de kapitaalvernietiging daarmee wordt verrekend.

Aldus zijn in grafiek 3.3, evenmin als in grafiek 3.1, de kapitaal-

lasten bij de kWh-prijs van de kerncentrale opgeteld. Eenzelfde j

procedure is gevolgd tn.b.t. de amoveringskosten die in de kWh-prijs "

zijn opgenomen. Voor de verantwoording hiervan zij men verwezen naar

; blz. 44. l

\ Vervanging zou in een eerste periode van ca. 6 jaar moeten

t plaatsvinden door olie/gascentrales en vervolgens door nieuw op te

> bouwen kolencapaciteit. l
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De prijs die gedurende de eerstgenoemde periode voor electri-

citeitsafname naar kar. worden verwacht aan de SEP moet worden betaald

is hier buiten beschouwing gelaten.

Ook voor de olie/gascentrales zijn de kapitaallasten in grafiek

3.3 niet verrekend. Hiervoor gelden dezelfde argumenten als die welke

m.b.t. grafiek 3.1 zijn gehanteerd. Voor de kolencapaciteit zijn de

kapitaallasten wèl verdisconteerd, omdat hiervoor immers nieuwe In-

vesteringen moeten plaatsvinden.

Aldus zijn in grafiek 3.3 de volgende drie grootheden uitgezet in

bedragen van 1981 resp. begin 1982.

1. Eorssele: de splijtstof kosten (2 a 3 cent per kWh + bedlenings-

en onderhoudskosten e.d. (ca 1,9 cent per kWh)« ca.3,9 a 4,9

cent per kWh • ca. 4,4 cent per kWh.

2. Olle/gascentrales (medio 1983 - medio 1989): de brandstofkosten

(12 a 13 cent per kWh)= ca. 13 a 14 cent per kWh=ca.l3,5 cent per

kWh.

3. Kolencentrales (medio 1989 - medio 2013): de brandstofkosten (7,5

cent per kWh)+ bedienings- en onderhoudskosten (192 cent per kWh)

+ kapitaallasten (3,7 cent per kWh) (3) = 12,4 cent per kWh.

Aldus wordt gedurende 6 jaar de prijs per kWh 9,1 cent en

gedurende 11 jaar, 8 cent duurder. De kerncentrale van Eorssele

levert jaarlijks ongeveer 3150 gWh aan het electriciteitsnet.

Aannemende dat, bij het openblijven van de centrale, in de periode

1983 - 2000 een dergelijk globaal gemiddelde geleverd blijft worden,

treedt een verlies op van (ca. 6 x 3150 x ƒ 91.000) + (ca. 11 x 3150

x ƒ 80.000)- ca. ƒ 1.720 miljoen + ca. ƒ 2.772 miljoen - ca.

4.492 miljoen.
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3.3. Verschil in prijzen per kWh bij de kerncentrale van Borssele en de
centrales die haar vermogen eventueel vanaf medio 1983 dienen te ver-
vangen, op basis van prijzen van 1981 resp. 1982; kapitaalslasten
zijn alleen verrekend indien extra investeringen noodzakelijk zijn.

olie/gascentrales
(excl.kapitaalslasten)

kolencentrale((incl. kapitaalslasten)

4,4 et

kerncentralel Borssele (excl.kapitaalslasten - amoveringskosten)

I I

medio
1983

medio medic
2000
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Evenals in het geval van de Dodewaardcentrale zal hier ook een

beeld gegeven worden van de gevolgen van mogelijke stijgingen van de

prijs van primaire energie. Ook hier geldt dat deze benaderingswijze

geen belang heeft voor de verdere berekening der sluitingskosten die

hier gehanteerd wordt. Omwille van de eenvoud is gekozen voor een

lineaire stijging van de kosten van primaire energie met 100% tussen

1983 en 2013. Deze prijsstijgingen zijn opgeteld bij de bedragen die

in grafiek 3.3 zijn genoemd.

Uitgaande van een lineaire stijging met 100% tot 2000, stijgt

de prijs van splijtstof tussen 1983 en 199A van ca. 2,5 cent per

kWh naar ca. 5 cent per kWh. De prijs van de electriciteitsopwek-

king per kWh stijgt dan, in deze constructie, voor de kerncentrale

van Borssele van ca. 4,4 cent in 1983 naar ca. 6.9 cent in 2000.

De brandstofprijzen voor de olie/gascentrales stijgen tussen 1983

en 1989 van ca. 12,5 cent per kWh naar (6/17 x 12,5 cent per kWh)

+ ca. 12,5 cent per kWh = ca. 16.9 cent per kWh. De electriciteits-

prijs per kWh bij olie/gascentrales stijgt dan van ca. 13,5 cent

per kWh in 1983 naar ca. 1 cent per kWh + 16.9 cent per kWh =

ca. 17.9 cent per kWh in 1989.

De brandstofprijzen per kWh van de kolencentrales stijgen, in

deze constructie, van (6/17 x 7,5 cent per kWh) +7,5 cent per kWh =

10,15 cent in 1989 naar 2 x 7,5 cent per kWh * 15 cent per kWh in

2000. De electriciteitsprijs per kWh bij kolencentrales (incl.

kapitaalslasten) stijgt dan van 1,2 cent per kWh + 10,15 cent per kWh

+ 3.7 cent per kWh = 15,05 cent per kWh in 1989 naar 1,2 cent per kWh

+ 15 cent per kWh +3,7 cent per kWh - 19,9 cent per kWh in 2000.

In guldens uitgedrukt zou deze benadering resulteren in een bedrag

van meerkosten van electriciteit bij sluiting van ca.f 2.083 miljoen

voor de eerste 6 jaar en ca./ 3.945 miljoen voor de daarop volgende

11 jaar. Het totaalbedrag is dan ca. f 6.000 miljoen.

In dit rapport zal evenwel alleen het eerdergenoemde bedrag van

ƒ 4.492 miljoen worden gehanteerd.
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3.4. Verschil in prijzen per kWh bij de kerncentrale van Bors-
sele en de centrales die haar vermogen eventueel vanaf medio
1983 dienen te vervangen, waarbij de gegevens van grafiek
3.3. zijn aangevuld met een lineaire stijging van de prijzen
van primaire energie met 100%.

medio
1993

medio
1989
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(2) Borssele. De invloed op de werkgelep.enheid (dn man jaren) van

een eventuele sluiting.

Het functioneren van de kerncentrale van Eorssele levert direct

aan werkgelegenheid ca. 225 manjaren (per jaar) op.

Daar zou men in principe de werkgelegenheid tegenover kunnen

stellen die voortkomt uit de bouw (1983-1989) en de exploitatie

(1989-2000) van een kolencentrale. Pe extra belasting var olie/

gascentrales tussen 1983 en 1989 leveTt niet of nauwelijks nieuwe

werkgelegenheid op. Bij de bouw van een nieuwe kolencentrale (duur:

6 jaar) zouden 6 x ca. 750 man jaren zijn betrokken. Bij de exploi-

tatie van een nieuwe kolencentrale 11 y ca. 190 manjaren. Aan het

opvoeren van het eerstgenoemde aants] is evenwel het bezwaar ver-

bonden dat. dan ook het loonsandeel in de kapitaal lasten van de pe-

riode na 2000 zou moeten worden verdisconteerd. Tn feite gaat het

hierbij hoe dan ook om werkverschaffing, geheel onnodig gezien de

i goede ervaringen met de kerncentrale van Borssele en bovendien uit-

zonderlijk duur. Derhalve is als verlies aan werkgelegenheid een

aantal van ca 225 manjaren gedurende 6 jaar en van (ca. 225 - ca.

190»)35 manjaren gedurende 11 jaren opgevoerd, met daarbij "tussen

haakjes" een winst van ca. 750 manjaren gedurende 6 jaar.

Moeilijk is te berekenen hoeveel manjaren verloren gaan of ge-

wonnen worden bij toeleveringsbedrijven of n.s.v. andere indirecte

werkgelegenheid. Tn hoofdstuk V zal worden aangegeven dat bij een

sluiting van de kerncentrales van Dodewaard en Borssele op diverse

terreinen een terugslag is te verwachten. De in deze alinea aange-

duide veranderingen t.a.v. de werkgelegenheid zijn evenwel moeilijk

te kwantificeren.

(3). Borssele. De kosten voor het annuleren van contracten, de liqui

clatie van voorraden, vorderingen e.d. en doorlopende kosten n.a.v.

een eventuele sluiting.

i Het verkrijgen van informatie noodzakelijk voor het verrichten

; van globale schattingen voor de in het opschrift genoemde kosten was

met betrekking tot de kerncentrale van Borssele moeilijker dan met

j betrekking tot de kerncentrale van Dodewaard. Derhalve moet hier

worden volstaan met een zeer ruwe schatting van het totaal van deze
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kosten. Waarschijn]ijk gaat het daarbij om een bedrag tussen 300 en

400 miljoen gulden.

(4). Borssele. Totale schade n.a.v. een eventuele s]ui ting.

Voor de totale schade bij een voortijdige sluiting van de kern-

centrale van Borssele zijn aldus de volgende bedragen en manjaren te

noemen:

Meerkosten van electriciteit ca. ƒ 4.492 miljoen

Annulerings-, liquidatie- en

doorlopende kosten tussen ƒ 300 miljoen en

ƒ 400 miljoen.

Werkgelegenheidseffect verlies van 225 manjaren

gedurende 6 jaar.

verlies van 35 m8njaren

gedurende 11 jaar.

(winst van ca. 750 roanjaren

| gedurende 6 jaar; "werkver-

schaffing"-zie boven).

I)e voortijdige sluiting van de kerncentrale van Borssele zou

aldus in deze voorzichtige berekening resulteren in een financiële

schade van ca. ƒ 4,8 miljard en een positief werkgelegenheidseffect,

waarvan het karakter echter omstreden is.

Vanzelfsprekend geven deze getallen slechts een benadering van

de, door diverse onzekere factoren, niet nauwkeurig aan te geven

kosten van de sluiting. Enkele factoren hadden tot een hogere uit-

komst kunnen lelden. Deze factoren zijn:

- een verrekenen van de mogelijkheid van een prijsstijging der i

primaire energie. t

- een verrekenen van amoveringskosten bij directe sluiting. '

- een verrekenen van de prijs die gedurende de periode 1983-

! 1989 aan de SEP zou moeten worden betaald. :

- een verrekenen van meerkosten electriciteit over de jaren

2000-2013; het is mogelijk dat de kerncentrale van Borssele '

ook dan nog zal functioneren. {
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Belangrijke punten bij hoofdstuk III

3.1 Bij het berekenen van de kosten van een eventuele voortijdige

sluiting van de kerncentrales van Dodewaard en Borssele dient

rekening te worden gehouden met het feit dat Nederlandse ko-

lencentrales als "basis-]ast"-centrales functioneren.

3.2 De meerkosten van electriciteit bij voortijdige sluiting van de

kerncentrale van Dodewaard kunnen op basis van prijzen van 1981

resp. begin 1982 geschat worden op ca. f 154 miljoen.

3.3 De totaalkosten van een voortijdige sluiting van de kerncentrale

van Dodewaard kunnen - in een lage raming - geschat worden op ca.

ƒ 300 miljoen. Bij andere berekeningswijzen zou dit bedrag

tenminste kunnen verdubbelen.

3.4 Het verlies aan werkgelegenheid bij een voortijdige sluiting van

de kerncentrale van Dodewaard kan geraamd worden op ca. 165

i manjaren per afzonderlijk jaar tot 1994. Wanneer daarbij de bouw

' en exploitatie van nieuwe kolencapaciteit, die de beide Neder-

landse kerncentrales zou vervangen, verdisconteerd wordt gaat het

: om ca. 115 manjaren (per jaar).

3.5 De meerkosten van electriciteit bij voortijdige sluiting van de

kerncentrale van Borssele kunnen op basis van de prijzen van 1981

resp. begin 1982 geschat worden op ca. f 4,5 miljard.

3.6 De totaalkosten van een voortijdige sluiting van de kerncentrale

van Borssele kunnen - in een lage raming - geschat worden op ca.

ƒ 4,8 miljard.
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Noten bij hoofdstuk III

1) Vgl. KIVI/NIRIA, De kosten van electrlclteit uit kolen in Neder-

land (september 1982), blz.6.

2) KIVI/NIRIA, Kostenvergelijking van electriciteit uit kolen- en

kernenergiecentrales (september 1982), (blz. 21-) blz.26.

De berekening van de bouw of vervanging van afzonderlijke cen-

trales kan plaatsvinden op basis van nominale gelijkblijvende

kosten. Bij de doorlopende bouw of vervanging van een heel cen-

trale-park verdient een berekening op basis van reëel gelijkblij-

vende kosten de voorkeur.

3) KIVI/NIRIA, t.a.p. blz.23.

I
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Hoofdstuk IV. Beknopt overzicht van economische aspecten verbonden

aan het afzien van kernenergie voor onbepaalde tijd.

Het sluiten van de twee Nederlandse kerncentrales op korte ter-

mijn zou slechts verklaarbaar zijn vanuit een duidelijke keuze tégen

kernenergie in het algemeen. Het is twijfelachtig of specifieke ar-

gumenten voorhanden zijn - en in de door ons verrichte studie zijn

deze niet gevonden - die juist een sluiting van de kerncentrales van

Dodewaard en Borssele zouden rechtvaardigen. Het moet dan ook zeer

onwaarschijnlijk worden geacht dat, wanneer de Nederlandse overheid

zou besluiten de twee kerncentrales te sluiten, diezelfde Nederlandse

overheid binnen enkele jaren zou toestemmen in het opnieuw opzetten

van een kernenergieprogramma gericht op electriciteitsproductie. In

feite komt een sluiting van de twee Nederlandse kerncentrales dan

neer op een afzien van het vreedzaam gebruik van kernenergie voor

onbepaalde tijd. Derhalve wordt in dit hoofdstuk in zeer kort bestek

| aandacht besteed aan de macro-economische aspecten verbonden aan het

voorlopig afzien van het vreedzaam gebruik van kernenergie.

"De Westerse wereld en dus ook Nederland zal met minder olie uit

moeten komen om het aandeel hierin van de Derde Wereld te laten

stijgen binnen de productie!imieten van de olielanden. Dit is in

overeenstemming met ons eigen beleid van ontwikkelingssamen-

werking" .

Aldus luidt één van de conclusies (voor Nederland) van een

bijdrage van Prof.Dr.J.Hamaker aan de Maatschappelijke Discussie

Energiebeleid. (1) De geciteerde conclusie doet hét belang van de

"Derde Wereld" bij een minder groot beslag op de olievoorraden van de

zijde van de "rijke" landen uitkomen. De olie-importerende landen

zijn meer nog dan tal van andere landen het slachtoffer geworden van

de energiecrises (vgl. hoofdstuk I). Gezien de evidente noodzaak van

economische ontplooiing van deze landen en gezien de grote bevol-

! kingsaantallen daar, is het gewenst dat een zo groot mogelijk deel

; van de (conventionele energiedrager) olie door de olie-importerende

! ontwikkelingslanden kan worden afgenomen. Het zou onjuist zijn

wanneer de "rijke" landen het merendeel van de beschikbare olie
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zouden blijven afnemen en wanneer zij door hun vraag bovendien weer

een opwaartse druk op de olieprijzen zouden gaan uitoefenen. Welis-

waar is bij de huidige olieproduktie nauwelijks sprake van een

opwaartse druk, maar (ook) het beleid van de Nederlandse overheid

dient gericht te zijn op een hernieuwde economische groei en op de te

verwachten consequenties daarvan. Wanneer de internationale economie

weer aantrekt zal dit ongetwijfeld leiden tot een sterke groei van de

vraag naar olie. Een opkomen voor het belang van olie-importerende

ontwikkelingslanden is, zeker ook waar dit de koopkracht in deze

landen en de internationale handel ten goede komt, geheel in overeen-

stemming met de belangen van ons eigen land.

Kernenergie is één van de belangrijkste alternatieven voor olie

bij het opwekken van electriciteit (zie ook hieronder) en het aspect

van het mondiale belang bij een goede verdeling van de oliestromen

dient bij beleidsbeslissingen inzake kernenergie nadrukkelijk aan bod

te komen.

In het eerste hoofdstuk is aangeduid dat de afhankelijkheid van

het OPEC-kartel heeft geleid tot een met hevige schokken gepaard

gaande ontwikkeling van de internationale economie. Gestreefd dient

te worden naar een mindere afhankelijkheid van de OPEC-landen en naar

een meer stabiele situatie op de energiemarkt. De ongunstige invloed

die door de OPEC-landen kan worden uitgeoefend en die zij in het

afgelopen decennium metterdaad hebben uitgeoefend door middel van

prijsstijgingen van de olie, dient zoveel mogelijk geneutraliseerd te

worden. Voorkomen moet worden dat bij een hernieuwde economische

groei opnieuw grote problemen ontstaan door het gedrag van de OPEC-

landen.

Tevens dient opgemerkt te worden dat sterk op en neergaande

energieprijzen leiden tot grote onzekerheden. Goederen en diensten

bevatten in het algemeen een energlecomponent. Veranderingen in de

prijzen van energie kunnen derhalve ook aanmerkelijke veranderingen

in het stelsel van relatieve prijzen tot gevolg hebben. Hierdoor zal

het investeringsklimaat verslechteren. Ook in dit opzicht kan het

gebruik van kernenergie lelden tot een gunstiger situatie.

Vanzelfsprekend is een vermindering van de afhankelijkheid van de

olietoevoer ook van groot strategisch belang.
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Gen derde economisch aspect dat hier genoemd dient te worden Is

de Internationale concurrentiepositie van ons land, waarmee het be-

lang van de werkgelegenheid nauw Is verbonden. In Europa Is Frankrijk

het land dat op de grootste schaal van kernenergie gebruik maakt voor

het opwekken van electriciteit. In Frankrijk zijn tevens de electri-

clteltstarieven voor industriële grootverbruikers veel lager dan in

ons land. Eind 1982 konden bovendien in België de electriciteitsta-

rieven verlaagd worden door het in gebruik nemen van een nieuwe kern-

centrale. Vooral het hoge aandeel van olie en gas bij de Nederlands

electriciteitsopwekking leidt tot een aanzienlijk concurrentienadeel

vcur de Nederlandse industrie, hetgeen nog versterkt wordt door de

bestaande tariefstructuur. De sterke concurrentiepositie van Frank-

rijk heeft belangrijk bijgedragen tot het voornemen in West-Duitsland

om het aantal kerncentrales aanzienlijk uit te breiden. De concur-

rentiepositie van Nederland dreigt, bij het uitblijven van ingrij-

pende beslissingen op energiegebied, hierdoor nog aanzienlijk zwakker

I te worden (zie figuur 4.1). Van belang in dit verband zijn ook de

ramingen die bijvoorbeeld de UNIPEDE in 1981 heeft gemaakt, van de

kosten van electriciteitsopwekking uit resp. kolen en kernenergie

(bij nieuw te bouwen installaties) in verschillende landen. (2)

Kolen (reëel constant)

land BRD Italië België Frankrijk

eenheidsgrootte MWe 2 x 675 4 x 640 2 x 600 2 x 580

totale electr.- 15,1 8,7 9,8 10,1

opwekkingskosten (c/kWh) (10,4) (9,2) (9,7) (19,4)*

Kernenergie (reëel constant

eenheidsgroote MWe 1285 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1275

i
; totale electr-opwekkings-

j kosten (c/kWh) 8,0 5,7 7,0 5,8
|

i * Tussen haakjes: genormeerd op f.200,— brandstofkosten per ton SKE
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Zoals gesteld, gaat het bij de cijfers van de UNIFEDE om ramingen

en aan de opgegeven cijfers mag geen absolute waarde worden toege-

kend. Be cijfers zijn echter wèl indicatief.

Voor Nederland is in dit verband het zeer recente onderzoek van

belang dat een werkgroep van het KIVI en NIRIA heeft verricht naar de

kosten van kolen- en kernenergie. Vanzelfsprekend liggen beide

soorten kosten veel lager dan de kosten van olie, maar ook in de

KIVI/ NIRIA-rapporten worden de kosten van electriciteit van nieuw te

bouwen kerncentrales in Nederland aanmerkelijk lager geschat dan de

kosten van electriciteit van nieuw te bouwen kolencentrales. (3)

kernenergiecentrale kolencentrale

reëel constant

1,9

1,2

I brandstofkosten 2,9 7,5

10,6

(vergelijking in opwekkingskosten in centen per kWh).

kapitaalkosten

exploitatiekosten

brandstofkosten

totale opwekkings-

kosten

reëel constant

3,9

1,1

2,9

7.9

Ten aanzien van de eerste twee aspecten die in dit hoofdstuk

genoemd zijn geldt, dat een minder groot olieverbruik in ons land ook

bereikt kan worden door met name de Inzet van kolen en het nastreven

van energiebesparingen. Van het gebruik van kolen zijn waarschijnlijk

veel grotere nadelen op milieugebied te verwachten dan van het

gebruik van kernenergie. Zinvolle en betaalbare besparingsmaatregelen

zullen waarschijnlijk reeds op tamelijk korte termijn een verzadi-

gingspunt bereiken. Vooral wanneer het streven gericht is op een

herstel van de economische groei mag het gebruik van kernenergie niet

buiten beschouwing blijven.
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Het derde, hier beschreven aspect (de internationale concurren-

tiepositie) leidt tot een extra beklemtonen van het belang van

kernenergie voor ons land.

Uit de conclusies van het rapport van de Prof.Mr.B.M.Telders-

stichti'.ng, "Energiebeleid voor de toekomst" valt hier de volgende

passage te citeren:

"De kernenergiecapaciteit kan worden uitgebreid, als één van de

mogelijkheden voor en beperkt blijvend tot de basislast in de

electriciteitsopwekking. Maar gefaseerd in de tijd (...) en (ten

aanzien van de toekomst) met strikte inachtneming van de econo-

mische inzichten".

Op grond van de vele cijfers die erop duiden dat kernenergie voor

electriciteitsopwekking goedkoper is dan fossiele brandstoffen

(hetgeen onder meer van groot belang is voor de werkgelegenheidsvoor-

uitzichten en voor de internationale concurrentieposite van Neder-

land) en op grond van de waarschijnlijkheid dat grootschalig gebruik

van kernenergie minder milieuproblemen schept dan grootschalig

kolengebruik, dient de mogelijkheid om de "basis-last" in de Neder-

landse electriciteitsproductie door kernenergiecentrales te laten

verzorgen, nadrukkelijk te worden onderstreept.
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Belangrijke punten bij hoofdstuk IV

4.1 Een minder omvangrijk gebruik van olie door de "rijke" landen

is in het belang van de olie-importerende ontwikkelingslanden.

4.2 Gestreefd dient te worden naar een mindere afhankelijkheid van de

OFEC-landen, om plotselinge energieprijsstijgingen als in het

verleden te voorkomen. In het algemeen moet gestreefd worden naar

een grotere stabiliteit ten aanzien van de energieprijzen.

4.3 Verdere ontwikkeling en toepassing van het gebruik van kerne-

nergie is belangrijk om de werkgelegenheidsvoorzuitzichten en

de internationale concurrentiepositie van ons land te verbeteren

resp. niet verder te laten verslechteren.

Noten bij hoofdstuk IV

1) Prof.Dr.J.Hamaker, bijdrage aan de MDE ("De brede maatschappe-

lijke discussie energiebeleid"), blz.9.

2) USIPEDE, 1981.

3) KIVI/NIRIA, Kostenvergelijking van electricitelt uit kolen- en

kernenergiecentrales (september 1982), blz.28.

4) Ir.B.P. Rauwerda e.a., Energiebeleid voor de toekomst (rapport

no. 45 van de Prof.Hr.B.M.Teldersstichting), blz. 83,84.
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C. Afzonderlijke aspecten
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V. Beknopt overzicht van onderzoek, opleiding en industriële aktivi-

teiten in Nederland op het terrein van het vreedzaam gebruik van

kernenergie; de relatie met de kerncentrales van Dodewaard en

Borssele.

Een eventuele sluiting van de kerncentrales in Dodewaard en

Borssele betekent in feite dat voor onbepaalde tijd wordt afgezien

van het commercieel toepassen van kernenergie.(zie hoofdstuk IV)

Terwijl in de afgelopen jaren de stagnatie op het terrein van de com-

merciële toepassing van kernenergie reeds heeft geleid tot achteruit-

gang bij onderzoek, onderwijs en industriële aktiviteiten, kan in

geval van een sluiting van de kerncentrales van Dodewaard en Borssele

gerekend worden op een zeer ernstige terugslag voor het onderzoek en

het onderwijs en een verder inzakken van industriële activiteiten.

Weliswaar heeft Terlouw als Minister van Economische Zaken gesteld

dat "de regering het gewenst (acht) dat er een basis voor de nucle-

aire competentie in ons land aanwezig is en blijft" (1), maar slui-

ting der centrales zal zozeer afbreuk doen aan het perspectief voor

de activiteiten bij universiteiten, bijzondere onderzoeksinstellingen

en de industrie op kernenergetisch gebied, dat een sterk negatief

effect voor deze sectoren nauwelijks afwendbaar lijkt. Derhalve zal

in dit hoofdstuk een korte beschrijving gegeven worden van ontwikke-

lingen in Nederland ten aanzien van onderwijs, onderzoek en indus-

triële aktiviteiten op kernenergetisch gebied, waarbij tevens ge-

tracht zal worden aan te geven welke repercussies te verwachten zijn

voor deze sectoren wanneer de twee Nederlandse kerncentrales met-

terdaad worden gesloten.

De Nederlandse onderzoeksactiviteiten ten aanzien van kernsplij-

ting vonden aanvankelijk - d.i. in de eerste jaren na de Tweede

Wereldoorlog - plaats binnen de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek

der Materie, FOM. In 1951 kwam het tussen FOM en de Noorse natuurwe-

tenschappelijke onderzoeksraad tot een samenwerking. Noorwegen

beschikte over voldoende zwaarwater, terwijl Nederland de beschik-

king had over een voorraadje uranium. Dat was dankzij de vooruit-

ziende blik van de Leidse hoogleraal De Haas al in 1939 gekocht en
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voor de bezetter verborgen gehouden. De gezamelijke kennis in de twee

landen was voldoende om in Kjeller bij Oslo een kernreactor te

bouwen. Daardoor kon ten opzichte van de rest van de wereld, de

kernmogendheden uitgezonderd, een voorsprong worden opgebouwd. Veel

Nederlandse onderzoekers hebben in Noorwegen de nodige kennis en

ervaring opgedaan. In Nederland bracht FOM een samenwerking tot stand

tussen enkele universiteiten, de TH-Delft en de N.V. KEMA d.m.v. een

aantal werkgroepen, die weldra weerklank vonden bij de industrie. De

uitbreiding van de activiteiten deed de behoefte gevoelen aan een

experimentele reactor in Nederland zelf. De realisering daarvan werd

vergemakkelijkt door de introductie van het programma "Atoms for

Peace" door Eisenhower in 1953.

De Tweede Kamer sprak zich uit voor een zelfstandige organisatie

voor kernenergetisch onderzoek, waardoor in 1955 de Stichting Reactor

Centrum Nederland ontstond. Het RCN nam de werkzaamheden van FOM

grotendeels over. De reactor die; op het terrein van de RCN gebouwd

werd was een Hoge Flux Reactor, gebouwd volgens een ontwerp van de

Amerikaanse Atamic-Energy Commission. Bovendien werd een een kleine

Lage Flux Reactor gebouwd, die eveneens onder het RCN ressorteerde.

Het instrumentarium was in hoofdzaak bedoeld voor beproeving van

materialen en ander technologisch onderzoek en voor opleiding en

training. In het RCN hadden overheid, FOM, KEMA en het bedrijfsleven

het aanvankelijk voor het zeggen. Later verschoof het zwaartepunt;

het kwam steeds meer bij de overheid te liggen.(2)

In 1956 was bij de TH-Delft de eerste - buitengewone - leerstoel

in de reactorkunde gecreëerd. Deze werd bezet door Dr.J.J.Went. In

1963 werden de mogelijkheden voor onderwijs aanzienlijk verruimd door

de bouw van een onderzoeksreactor in Delft, in het kader van een

Interuniversitair Reactor Instituut, I.R.I. Ook het onderwijs in de

stralingsdosismetrie en stralingshygiëne kwam daardoor van de grond.

Voordien was daarin incidenteel voorzien door het RCN en door het

IKO, een instituut van FOM, Philips en de gemeente Amsterdam. Een

gewoon lectoraat, bekleed door Ir. H.R. Klein, versterkte de op-

leldingsmogelijkheden in Delft vanaf 1963.
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Overigens wordt bij het I.R.I, voor tal van takken van de

wetenschap, van de medische wetenschap tot de archeologie, onderzoek

verricht dat veelal niet elders kan plaatsvinden.

Naast de buitengewone leerstoel in de Reactorkunde werd aan de

TH-Delft in 1957 een leerstoel "Scheikundige aspecten van de kern-

reactor" (vanaf 1959 bekleed door ir.J.P.W.Houtman) en in 1961 de

leerstoel "Constructie van kernreactoren" (ir.D.G.H.Latzko) ge-

creëerd. Verder werd in Leiden een bijzonder hoogleraarschap inge-

steld in de reactorfysica en de fysische aspecten van de kernenergie;

het hoogleraarschap viel hier toe aan dr.J.A.Goedkoop van het R.C.N.;

bij zijn onderricht werd ook het R.C.N, zelf ingeschakeld.

Voor het groeiende aantal studenten bestond ook de mogelijkheid

ervaring op te doen in Petten (RCN), Arnhem (KEMA) en na 1968 in

Dodewaard.

Gedurende korte tijd (1966-1973) heeft ook de TH-Eindhoven de

beschikking gehad over een kleine kernreactor voor opleiding en

I onderzoek.

Te noemen is verder de kleine reactor die in het begin van de

jaren '60 in Wageningen in gebruik werd genomen voor biologisch en

landbouwkundig onderzoek.(3)

Op het F.O.H.-laboratorium in Amsterdam werd ondertussen door de

hoogleraren Klstemaker en Los onderzoek verricht dat leidde tot één

van de belangrijkste resultaten van onderzoeksactiviteiten in Neder-

land: de ontwikkeling van de ultracentrifugemethode voor de ver-

rijking van uranium, die een grote internationale betekenis verkreeg.

In 1961 kwam de regering met Euratom tot overeenstemming over de

vestiging van onderzoeksfaciliteiten voor Euratom in Petten. In het

kader hiervan werd ook de Hoge Flux Reactor aan deze Europese organi-

satie overgedragen.

Naar verhouding waren veel van de werkzaamheden van de KEMA op

kernenergetisch gebied in de jaren na ca. 1953 gericht op de bouw van

; een suspensie-testreactor. Het betrof een kweekreactor met een

vermogen van 1 MW op basis van een uranium-thorium cyclus. Gedurende

een reeks van jaren werd met een kleine staf gewerkt aan het opzetten

! van deze reactor.
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Verder raakte ook het Nederlandse bedrijfsleven in de loop van de

jaren '50 geïnteresseerd in mogelijkheden om materialen en componen-

ten te leveren voor kernenergetische processen. In 1959 riepen zij

een samenwerkingsverband in het leven, waarin activiteiten op nu-

cleair gebied konden worden ondergebracht: Neratoom. In deze organi-

satie werd aanvankelijk deelgenomen door Philips, en DSM, RDM,

Wilton- Feyenoord, de Machinefabriek Breda, de Schelde, Werkspoor,

Stork en Comprimo.

Een belangrijk resultaat van de interesse bij de Nederlandse

industrie voor de kernenergie was de bouw in het midden van de jaren

'60 van een fabriek voor de produktie van kernreactorvaten door de

Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Al spoedig was deze fabriek bekend

om de kwaliteit van de geleverde produkten en aanvankelijk konden

belangrijke orders in de wacht worden gesleept.

Bij Philips hield men zich korte tijd bezig met de fabricage van

splijtstofelementen. Vanwege de kleine thuismarkt werd van deze fa-

bricage echter weer spoedig afgezien.

De kernenergiewet (1963 resp.1970) voorzag in een organisatie

waarin enerzijds de overheid en anderzijds het bedrijfsleven ver-

tegenwoordigd waren, de Industriële Raad voor de kernenergie (IRK).

Deze organisatie oefende door haar adviezen een sterke invloed uit op

de besteding van gelden uit het budget van het Ministerie van Econo-

mische Zaken die bestemd waren voor de stimulering van de nucleaire

industrie. Overheidssteun tezamen met steun van Euratom was onder

2eer van belang bij de reeds genoemde bouw van de KSTR in Arnhem, de

ontwikkeling van de gascentrifuge en de bouw van de kerncentrale in

Dodewaard.

De bouw van de kerncentrale in Dodewaard gaf op zijn beurt een

belangrijke impuls aan industriële activiteiten op kernenergetisch

gebied doordat de leveringen voor de bouw voor ca. 98% door Neder-

landse bedrijven werden verzorgd. Daarbij dongen individuele onder-

nemingen naar de verschillende te vergeven orders. Ook aan het

onderzoek in Nederland gaf de bouw van de kerncentrale van Dodewaard

belangrijke Impulsen. Voor de KEMA was de kerncentrale van Dodewaard

een onderzoeksobject bij uitstek en nog steeds is de KEMA nauw
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betrokken bij het functioneren van de Dodewaardcentrale. Overheids-

instanties zoals de Kernfysische Dienst verkregen door hun betrok-

kenheid bij de kerncentrale van Dodewaard, belangrijke "know-how".

Enkele jaren na de ingebruikstelling van de kerncentrale te

Dodewaard werd de B.V.Interfuel opgericht (juli 1972), met als

opdracht de mogelijkheden na te gaan van de commerciële produktla van

splijtstofelementen binnen Nederland. Aandeelhouders van Interfuel

waren R.C.N., G.K.N., R.S.V., Comprimo en Shell-Kernenergie.

Ook de bouw van de kerncentrale in Borssele betekende een impuls

voor industriële en andere aktiviteiten op het gebied van de kern-

energie. Heliswaar was de uitbesteding van de bouw aan de Duitse

firma Siemens-KWU een tegenvaller voor de Nederlandse industrie,

maar het opdragen van ruim 70S van de bouw aan Nederlandse bedrijven

in onderaanneming droeg er zorg voor dat de Nederlandse industrie

betrokken bleef bij de ontwikkeling van de exploitatie van kernener-

gie in ons land.

Als voorbeeld is het gunstige bedrijfsverloop in deze jaren bij

de Rotterdamse reactorvatenfabriek te noemen; hier werden diverse

orders voor zowel Dodewaard als Borssele uitgevoerd.

Een zeer belangrijk voorbeeld van de betrokkenheid van het

Nederlandse bedijfsleven bij het kernenergetisch gebeuren was de bouw

van een fabriek van gascentrifuges en van de bekende verrijkings-

fabriek in Almelo. De bouw van deze fabriek vormde een bijzondere

prestatie van de Nederlandse technici op kernenergetisch gebied, die

in een multilateraal kader gestalte kreeg.

Overigens werd in 1974 naast Neratoom de organisatie NUCON op-

gezet, waaraan RSV en Comprimo deelnamen. Deza organisatie ging zich

voornamelijk bezighouden met ontwerpen i.v./m. de bouw van kern-

centrales in het buitenland. Ook ontwerpen ten bate van de Rotter-

damse reactorvatenfabriek werden vanaf 1974 door NUCON verricht.

De jaren tussen ± 1965 en ± 1973 waren topjaren voor activiteiten

bij het RCN en bij de Nederlandse universiteiten die betrekking

hadden op de kernenergie. Juist in deze periode namen grote aantallen

studenten deel aan de vakken op het gebied van de kernenergie
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(vergelijk o.m. ook figuur

jaarlijks ca. 40 studenten

hadden opgenomen.

?.,). Bij de T.H. In Delft studeerden

. die kernenergie in hun studiepakket

Pas nadat de periode van duidelijke vooruitgang op kernenerge-

tisch gebied in de Energienota van 1974 van Minister Lubbers als het

ware een laatste mijlpaal gekend had en vooral door maatschappelijke

weerstanden een stagnatie was opgetreden bij de ontwikkeling van de

exploitatie van kernenergie, deed zich ook bij het onderwijs, het

onderzoek en de industriële aktiviteit een terugslag voor.

Een van de eerste tekenen van achteruitgang was de gang van zaken

bij het afbreken van de "Athene", de onderzoeksreactor van de TH te

Eindhoven. Omdat de bijdrage hiervan voor het onderwijs te gering was

werd in 1973 besloten tot sluiting. Een poging van het I.R.I, in

Delft om met onderdelen van de "Athene" een zgn. kritisch ensemble te

bouwen (de "Delphi") zijn vervolgens gestrand door een gebrek aan

mankracht en financiële middelen.

Ook de aktiviteiten bij de kernreactor in Wageningen verminder-

den, maar dit hing vooral samen met de veroudering van de apparatuur

en omdat tijdens het onderzoek bleek dat een groot deel ervan ook met

behulp van röntgenapparatuur kon plaatsvinden. De kernreactor in

Wageningen is thans gesloten.

Nadat in 1974 bij de KEMA uiteindelijk de Suspensie Testreactor

in bedrijf was gesteld, werden met deze onderzoeksreactor weliswaar

gunstige resultaten geboekt, maar de aspiraties die men bij het

onderzoek inzake een eigen "kweek"-procédé had gekoesterd waren voor

Nederland te hoog gegrepen. Ka een succesvolle proefperiode werd de

KSTR in 1977 weer gesloten zonder duidelijke "follow-up".

De oudste officiële Nederlandse instantie voor kernenergetisch

onderzoek, het RCN, onderging in 1976 een naamsverandering en werd

omgedoopt in Energieonderzoek Centrum Nederland. Deze naamsveran-

dering was wenselijk omdat men zich in Petten ook ging bezig houden

met de problemen van kolenenergie, windenergie, zonne-energie,
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kernfusie e.d. De problematiek van de kernsplijting neemt in het

programma van het ECN een steeds minder belangrijke plaats in (zie

figuur 5.1.).

Bij het onderwijs in een aantal vakken die van belang zijn voor

de exploitatie van kernenergie begon het aantal studenten duidelijk

af te nemen. Soms bleef dit onderwijs een rol spelen, zoals op het

laboratorium in Delft dat gericht is op de energie- aspecten van de

werktuigbouwkunde waar ir.D.G.H.Latzko doceert. Enerzijds werd het

laboratorium meer algemeen opgezet en kreeg het als nieuwe naam

"Laboratorium voor de Energievoorziening", anderzijds bleef hier het

vak "kernreactoren" een verplicht onderdeel van het studiepakket.

Het vak "reactorkunde" in Pelft is een duidelijk voorbeeld van

die vakken op kernenergetisch gebied die steeds minder in de belang-

stelling stonden. Hiernaast is een grafiek opgenomen waaruit de

achteruitgang in belangstelling in dit vak blijkt. In de jaren 1967,

1968 en 1969 was het aantal studenten aanmerkelijk hoger dan in de

daaraan voorafgaande jaren. Vervolgens bleef tot ca. 1976 een aan-

zienlijke belangstelling bestaan, waarna zich in de tweede helft van

de jaren '70 een grote teruggang voordeed (belangstelling voor het

vak "afscherming van stralingsbronnen" bleef overigens in Delft wèl

bestaan). Hierboven is ook de leerstoel "scheikundige aspecten van de

kernreactor" genoemd, bekleed door ir.J.F.W. Houtman; nu deze hoog-

leraar binnenkort met pensioen zal gaan is het voortbestaan van deze

leerstoel onzeker geworden.

Een uitzondering op de regel van verminderde belangstelling bij

universiteiten voor het kernenergetisch gebeuren vormt wellicht de

Rijksuniversiteit te Utrecht. Hier bestond reeds lang een leerstoel

in de electriciteitsvoorziening. Vanaf 1979 werd daarbij ook aandacht

besteed aan de energiefysica en de reactorkunde. Hoogleraar vanaf

1979 was hier Ir.P.Mostert.

Bij het onderwijs in Petten voor personeel van kerncentrales ont-

brak het tot omstreeks 1980 niet aan belangstelling, onder meer door

de aanwezigheid van Belgische cursisten, die bij de centrales in Doel

tewerkgesteld zouden worden. In 1981 evenwel liep het aantal cur-

sisten zodanig terug dat de gebruikelijke cursus in het voorjaar geen

doorgang kon vinden, Verzoeken van de Kernfysische Dienst en van de
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fig. 5.2. Aantallen studenten getentamineerd in het vak "reactorkunde" in Delft

(dÜajaarlijkm gemiddeldere
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Nederlandse kerncentrales droegen er echter belangrijk toe bij dat in

het najaar alsnog een cursus werd georganiseerd. Aan deze cursus werd

slechts door 11 personen deelgenomen.

Ook bij de industrie liep de belangstelling voor het kernener-

getisch gebeuren terug.

De B.V. Interfuel die aanvankelijk wel enkele opdrachten voor de

levering van splijtstofelementen had gekregen, ontving evenwel na

vr.rloop van tijd geen nieuwe bestellingen meer. Eind 1975 werd

besloten deze onderneming op te heffen.

De Rotterdamse reactorvatenfabriek werd door het uitblijven van

bestellingen uit Nederland na 1973 in dubbel opzicht getroffen. De

fabricage van de reactorvaten is gelieerd met de fabricage van

reactorvaten bij een Duitse en enkele Amerikaanse firma's en het

I uitblijven van bestellingen uit Nederland droeg er door contractuele

bepalingen toe bij dat ook orders uit het buitenland steeds minder

gemakkelijk werden verkregen.

Wel wordt tot op dit moment nog een reeks van activiteiten ver-

richt bij NUCON op het gebied van ontwerpen t.b.v. kerncentrales in

het buitenland en op het gebied van het uitbesteden van contracten.

NUCON houdt zich eveneens be;:ig met de kerncentrales van Dodewasrd en

Borssele en het functioneren van deze kerncentrales in Nederland is

een belangrijke "referentie" voor NUCON gebleven.

Neratoom legde zich in het afgelopen decennium vooral toe op de

technologie van vloeibaar natrium. De aanzet hiertoe werd gegeven

.;,„.—..— door—de plannen voor de prototype-kweekreactorcentrale in Kalkar

(BRD). Neratoom had een belangrijke bij drage kunnen leveren aan de

internationale samenwerking in dit project (Neratoom kreeg een ver-

houdingsgew'ij s groot aantal orders toegewezen), maar de vertragingen

in de vergunningverlening bij het Kalkar-project en de daaruit voort-

vloeiende financiële escalatie, bracht Neratoom in grote moeilijk-

heden.
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In het algemeen kan voor de ontwikkelingen t.a.v. industriële

activiteiten verwezen worden naar de Memorie van Antwoord van oktober

1982 naar aanleiding van een wijziging van de kernenergiewet. Daarin

wordt in verband met de IRK opgemerkt:

"Binnen het raam van zijn doelstellingen heeft de IRK zeer goed werk

verricht. Mede daardoor was de Nederlandse industrie in staat een

uitnemende uitgangspositie te verwerven die zij op het eind van de

zestiger jaren bezat, om in samenwerking met buitenlandse reactor-

bouwers deel te nemen aan de bouw van kerncentrales. Omdat echter als

gevolg van het gegroeide verzet tegen de uitbreiding van het nu-

cleaire produktievermogen de thuismarkt hoogst onzeker is geworden en

deelneming aan de bouw van nieuwere types buitenlandse kerncentrales

uitgesloten is, omdat de (niet Nederlandse) hoofdaannemers steeds met

de eis van compensatie-orders In het betrokken buitenland

«orden geconfronteerd, is deze gunstige uitgangspositie inmiddels

vrijwel geheel verloren gegaan".

De huidige situatie is in het kort als volgt te schetsen. Bij

onderzoeksinstellingen, op universiteiten en bij de industrie is nog

een belangrijke hoeveelheid kennis omtrent het kernenergetisch

gebeuren aanwezig. Te denken valt hierbij aan voortgaande onderzoeks-

aktiviteiten bij de KEMA (mede dankzij de aanwezigheid van de kern-

centrale in Dodewaard), bij het ECN en het IRI, aan enkele controle-

instanties van de overheid, aan de aanwezigheid van een aantal

leerstrelen aan Nederlandse universiteiten waaraan een opdracht

verbonden is die (deels) op het terrein van de kernenergie ligt, en

aan de nu soms nog aanwezige, doch snel slinkende "know-how"
f*

bij het bedrijfsleven. Zolang de kerncentrales van Dodewaard en

Borssele openblijven zal een zekere kennis van zaken bij het onder-

wijs, bij enkele onderzoek- en controle-instellingen, en bij enkele

particuliere bedrijven ongetwijfeld aanwezig blijven, zij het soms op

een minimaal niveau.

. Bij een sluiting-van de centrales is een teruggang in de kennis

; in de verschillende sectoren te verwachten, die het peil van de ken-

i nis op kernenergetisch gebied tot een onaanvaardbaar laag peil zal

: terugbrengen. Onderzoeksinstellingen als de KEMA en het RCN, waar tal

; van aktiviteiten betrekking hebben op het Nederlandse kernenér-
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gie-gebeuren, sullen deze aktlvltelten sterk zien teruglopen. De ver-

grijzing van het deskundlgheilsbestand bij Instellingen als het ECN

zal verder toenemen, terwijl aan de universiteiten de belangstelling

van studenten nog verder zal teruglopen. Ook de kennis van zaken bij

overheidsinstanties als de Kernphysische Dienst zal verminderen. De

"know-how" tenslotte bij een aantal Nederlandse bedrijven die onder

meer orders ontvangen van de zijde van de kerncentrales, zal, bij een

sluiting van die kerncentrales, evenzeer teruglopen; dit geldt tot op

zekere hoogte ook voor NUCON, hoewel de voortgaande activiteiten van

deze organisatie een uitzondering vormen op de algemene neergaande

lijn;

Het is al met al niet aan te nemen dat, na een sluiting, even-

tueel kunstmatige overheidsprogramma's zouden kunnen voorkomen dat üe

"infrastructuur" van deskundigheid in ons land, die noodzakelijk is

voor een kernenergieprogramma van enige omvang, geen ernstige schade

zal oplopen.

Al eerder is gesteld dat reeds onder de huidige omstandigheden de

kennis van zaken in sommige gevallen tot een minimaal niveau zal af-

nemen. In feite zou slechts eén opleving van het kernenergieprogramma

aan dergelijke sectoren nieuwe perspectieven kunnen bieden.
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Enkele belangrijke punten bij hoofdstuk V

5.1 Onderzoek, opleiding en industriële aktiviteiten in Nederland op

het gebied van het vreedzaam gebruik van kernenergie zijn sterk

gestimuleerd door de bouw van de kerncentrales van Dodewaard en

Borssele. Soms is de relatie met de kerncentrales direct

aanwijsbaar; in andere gevallen is sprake van een meer indirecte

relatie, soms ook van het ontbreken van een dergelijke relatie.

5.2 Na ca. 1974 blijkt zich in alle drie genoemde sectoren een terug-

gang te hebben voorgedaan.

5.3 Wanneer de huidige situatie gehandhaafd blijft zal de in 5.2

genoemde teruggang leiden tot. een achteruitgang van de "know-

* how" op kernenergetisch gebied tot een minimaal niveau bij een

aantal van instellingen en bedrijven (uitzondering: bijv. de

KEMA).

5.4 Wanneer de kerncentrales van Dodewaard en Borssele gesloten wor-

den zal de "infrastructuur" van deskundigheid in ons land, nood-

I zakelijk voor een kernenergieprogramma van enige omvang, zeer

ernstige schade oplopen en teruglopen tot een onaanvaardbaar

laag niveau.

Koten bij hoofdstuk V.

1. Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal, 17014, nr. 7.

2. Voor activiteiten bij energie-instellingen en de industrie, zie

ook: J.A. Goedkoop, Atoomgeleerden, kooplui en dominees. In:

kernenergie in Beweging (red. C D . Andriesse en A. Heertje,

Amsterdam, 1982).

3. Voor activiteiten bij onderwijsinstellingen, zie ook: J.J. van

Loef, Vijfentwintig jaar onderwijs in de kerntechniek. In: Kern-

energie in Beweging etc.
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VI. Beknopt overzicht van de veiligheidsaspecten van de kerncentra-

les Borssele en Dodewaard.

De vermeende onveiligheid van kerncentrales is één van de be-

langrijkste factoren bij de maatschappelijke veerstand tegen kern-

energie. Het bevreemdende daarbij is dat er een groot verschil be-

staat tussen de zgn. risico-beleving (de wijze waarop mogelijke ge-

varen van kerncentrales door de samenleving worden ervaren) en de

risico-analyse (het cij fermatig analyseren van deze gevaren). In dit

hoofdstuk wordt hoofdzakelijk .ingegaan op de mogelijkheid van

ernstige ongevallen met kernreactoren, juist ook omdat dit aspect bij

veel mensen zorgen baart.

De typen centrales die in Nederland aanwezig zijn (de kokend-

waterreactor -BWR - en de drukwaterreactor - de PWR) zijn bij uitstek

voorwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek naar het veilig-

heidsaspect. In 1972 begon een driejarige studie naar de veiligheids-

aspecten onder leiding van de Amerikaanse hoogleraar Rasmussen. De

afsluiting van dit onderzoek vond plaats door de publicatie van het

rapport "Wash-1400"in 1975. Dit rapport behelsde de eerste volledige

risico-analyse naar llchtwaterreactoren in de V.S. De studie van

Rasmussen had vooral betrekking op de Surrey Power Station I (PWR) en

de Peach Bottom Atomic Power Station II (BWR). Na de verschijning

werden enkele kritieken gepubliceerd die in de discussie over veilig-

heids-analyse eveneens van belang zijn, met name een publicatie die

in Nederland bekend is als het "Lewis-rapport" en een publicatie van

de Union of Concerned Scientists.

Naar aanleiding van de Energienota van 1974 verschenen ook in

Nederland enkele studies over de veiligheidsaspecten van het vreed-

zaam gebruik van kernenergie en wel: "Risico-analyse van de splijt-

stofcyclus in Nederland" (RASIN) van de N.V. Samenwerkende Elektri-

citeits Produktiebedrijven (1975), "Veiligheidsaspecten van de

splijtstofcyclus in Nederland" van de Commissie Reactorveiligheid

(1975) en "Kerncentrales en volksgezondheid" van de Gezondheidsraad

(1975). In deze studies werden, overeenkomstig de aanbeveling van de

Energienota, zowel de veiligheid van de bestaande kerncentrales van

Dodewaard en Borssele, als van mogelijk \iieuw te bouwen centrales op
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uiteenlopende locaties bestudeerd.

Overigens zijn inzichten omtrent de gevaren van kerncentrales in

de loop der tijd aanzienlijk gewijzigd. De Rasmussen-studie gaf reeds

aanleiding tot aanpassingen in de bestaande lichtwaterreactoren en de

ontwerpen voor dit type. Deze en latere aanpassingen hebben onder

meer de kans op een zgn. "extreem reactorongeval" verkleind. Bij een

extreem reactorongeval wordt ervan uitgegaan dat a) alle veiligheids-

systemen falen» b) een snelle smelting van de .reactorkern plaats-

vindt, en c) sprake is van een snel vrijkomen van radio-actieve

stoffen naar de omgeving (1). Een dergelijk ongeval moet men zich

beslist niet voorstellen als het "ontploffen" van de reactor, hetgeen

bij een kerncentrale onmogelijk is. Voor een kettingreactie als bij

een atoombom is plutonium of zeer hoog verrijkt uranium noodzakelijk.

Bij kerncentrales wordt doorgaans gebruik gemaakt van uranium met een

verrijkingsgraad van ongeveer 3%.

De kans op een extreem-reactorongeval is bijzonder klein. Zo

worden in het rapport "Kerncentrales en Volksgezondheid" van de

Gezondheidsraad zeer lage waarden gegeven omtrent de kans op rampen

met reactoren, zoals in de volgende tabel (2):

De geschatte kans op 'een ramp tengevolge van een reactorongeval bij

een geïnstalleerd vermogen van 3500 MWe.

Aard van de ramp Geschatte kans per miljoen

jaar

Zeer ernstige ramp (meer dan 100

doden binnen enkele dagen) door een

reactorongeval

- Ramp (meer dan 10 doden binnen enkele

dagen) door een reactorongeval

- Overstromingsramp na voltooiing van de

Deltawerken voor verschillende delen

van Nederland

- Meer dan 100 doden door barsten van

een chloortank

- Meer dan 100 doden door neerstorten

van een vliegtuig op een mensenmassa

0,4 tot 4

4 tot 40

100 tot 250

15000 (A)

12000 (A)
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(A) - deze getallen zijn ontleend aan Wash-1400 en hebben derhalve

betrekking op de Amerikaanse situatie.

Ten aanzien van deze», tabel dient opgemerkt te worden dat de

kerncentrales van Dodewaard en Borssele geen evenredig aandeel le-

veren aan het risico bij 3500 MWe (In de tabel wordt het totale

vermogen genoemd dat na de bouw van drie nieuwe kerncentrales - verg.

blz.20 - In Nederland aanwezig zou zijn). Voor de getallen die

genoemd worden m.b.t. aantallen doden ten gevolge van het barsten van

een chloortank en het neerstorten van een vliegtuig zou men voor

Nederland in beide gevallen een schatting van ca. 1000 kunnen maken.

In een aanvullend advies van de Gezondheidsraad uit 1978 werden

op grond van nieuwe inzichten een aantal nieuwe cijfers gegeven.

Daarbij werd de kans op een "extreem reactorongeval" geschat op 3 per

miljoen" jaar.(3)

In de RASIN-studie werden voor de kerncentrales in Dodewaard en

Borssele een aantal - afzonderlijke - schattingen gemaakt (4):

de kans op een "ernstigsce ongeval" gemiddeld over alle weersomstan-

digheden lag volgens deze studie bij de kerncentrale van Dodewaard op
-5 * -6

2 x 10 per jaar en bij de kerncentrale van Borssele op 8 x 10 per

jaar. Het aantal daarbij te verwachten acute slachtoffers werd t.a.v.

de Dodewaardcentrale geraamd op 5 en t.a.v. de kerncentrale van

Borssele op 3. Beduidend kleiner was de kans op een "ernstigste

ongeval" bij bepaalde ongunstige weertoestanden (lage windsnelheid,

stabiele atmosfeer). Wèl zou dan sprake kunnen zijn van een groter

aantal acute slachtoffers. De kans op het maximale aantal acute

slachtoffers lag bij de Dodewaardcentrale (maximum-aantal: ca.220)
-8 -9

tussen 10 en 10 per jaar en bij de kerncentrale van Borssele

(maximum-aantal: ca. 1A0) op̂  bijna 10 per jaar. Het is duidelijk

dat men in' dit geval met een 'tamelijk theoretische problematiek te

maken heeft.
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In de laatste jaren zijn niet zozeer wijzigingen opgetreden in de

kansberekening van extreme reactorongevallen als boven omschreven,

alswel in de kennis van het verloop en de gevolgen van dergelijke

ongevallen. Bij de berekening van het maximum aantal slachtoffers

ging men steeds uit van een maximale lozing van radio-actieve stoffen

uit de reactor bij de meest ongunstige weerssituatie; bovendien werd

uitgegaan van een kortdurende lozing. Uit meer recente onderzoeken

(5) is gebleken dat de chemische toestand van de radio-actieve

stoffen er toe zal leiden dat in feite weinig radio-actieve gassen

buiten de centrale kunnen worden verspreid.

Verder zijn vraagtekens gezet bij eerdere aannames omtrent de

verspreidingswijze van radio-actieve stoffen. Recente onderzoeken

geven aan dat wanneer er sprake is van een maximale lozing in zeer

korte tijd, de wolk met radio-actieve stoffen snel zal stijgen tot

een hoogte van enkele honderden meters, waardoor het directe gevaar

. snel vermindert.

' Van groot belang is ook de locatie van de kerncentrale en de

beschermende maatregelen op grond van "rampenplannen". Uit de nieuwe

studies komt naar voren dat bij een extreem reactorongeval bij een

1000 MWe-centrale in de onderzochte vestigingsplaatsen (niet in zeer

dichtbevolkte gebieden) zelfs bij extreem ongunstige weersomstandig-

heden niet meer dan enkele tientallen acute slachtoffers vallen. Ook

de collectieve lichaamsdoses worden aanzienlijk lager geschat dan in

eerdere studies het geval was.

Voor het veroorzaken van acute sterfgevallen door lozing van

spiljtstofmateriaal is het vrijkomen van een bepaalde minimumhoeveel-

heid hiervan noodzakelijk, zoals deze wordt aangegeven in diverse

recente studies. Bij de Dodewaard-centrale kan dft minimum niet

worden bereikt. Het aantal acute dodelijke slachtoffers bij een

"extreem reactorongeval" in Dodew&ard zou dan geschat kunnen worden

op nul. Ook voor Borssele zijn zelfs bij extreme ongevallen geen

of nauwelijks acute slachtoffers te verwachten. De collectieve

lichaamsdoses bij rampen met de bestaande Nederlandse kerncentrales

, zouden op hun beurt weer aanzienlijk kleiner zijn dan de collectieve
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lichaamsdoses bij rampen van de als standaard aangenomen 1000 MWe-

centrales, zoals deze in de nieuwsve studies worden opgegeven; voor

Dodewaard gaat het om minder dan 1/20 van deze schatting, voor

Borssele om minder dan h.

De veiligheidsvoorzieningen die een sterk bepalende factor vormen

bij de constructie (en aanpassingen daarin) van kerncentrales, zijn

erop gericht de ontsnapping van radio-activiteit uit de kerncentrales

onmogelijk te maken. Daarbij is sprake van vier standaardbarrières,

die ook in de kerncentrales van Dodewaard en Borssele aanwezig zijn.

Deze vier barrières zijn:

1. De splijtstoftablet.

Voor de kernsplitsing wordt gebruik gemaakt van uraniumoxyde

(U0_) dat in tabletten wordt samengeperst. De mede door verhit-

ting ontstane dichte pakking maakt dat slechts een gering deel

van de splijtingsprodukten kan ontsnappen.

| 2. De splijtsstofstaven.

De splijtstoftabletten worden verpakt in hulzen, zodat splijt-

stofstaven ontstaan. Bij splijtstofstaven voor BWR's en PWR's

gebruikt men daarvoor zircaloy, een legering van zirconium (98X),

tin en enkele andere metalen. De splijtstofstaven worden herme-

tisch dichtgelast.

3. Het primaire reactorsysteem.

Het primaire reactorsystem is zowel bestemd voor de koeling van

de reactorkern als voor het insluiten van radio-actieve stoffen.

Het belangrijkste onderdeel in dit systeem wordt gevormd door het

reactorvat, dat bestaat uit hoogwaardig staal met een dikte van

15 tot 25 centimeter.

4. De veillgheidsomhulling.

De veiligheidsomhulllng bestaat uit een stalen vat dat ontworpen

is, ook als het primaire reactorsysteem zou "breken", alle

vrijkomende radioactieve stoffen blijvend in te sluiten.
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De mogelijke storingen die In de kerncentrales van Dode-

waard en Borssele kunnen optreden worden Ingedeeld In een aantal

categorieën. De categorieën 5 en 6 betreffen "storingen van min

of meer ernstige aard, waarbij één of meer veiligheidssystemen In

actie moeten komen"; "ook kan een gebeurtenis die in de categorie

5 of 6 valt potentiële gevolgen voor de omgeving hebben". Storin-

gen uit de categorieën 5 en 6 bij de kerncentrales van Dodewaard

en Borssele hebben zich echter nooit voorgedaan.

Het functioneren van de kerncentrales van Dodewaard en Borssele

wordt nauwkeurig gecontroleerd door een aantal instanties van de

overheid: de Kernfysische Dienst en de Arbeidsinspectie (Sociale

Zaken), de Dienst voor het Stoomwezen (Economische Zaken) en de In-

spectie van de Volksgezondheid (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur).

Ook in de toekomst dient de preventie gericht tegen ongevallen

bij het functioneren van kerncentrales een zeer belangrijke plaats in

te nemen. Een voortzetting van de intensieve controle door over-

j heidsinstellingen is daarbij gewenst.
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Belangrijke punten bij hoofdstuk VI

6.1 In een studie van de Gezondheidsraad van 1975 wordt de kans op

het plaatsvinden van ongevallen met Nederlandse kernreactoren met

een voorzien vermogen van ca. 3500 MWe, waarbij een beperkt

aantal acute doden O-10) valt, zeer klein tot uiterst klein (4

tot 40 per miljoen jaar) geacht.

6.2 In deze studie wordt de kans op het plaatsvinden van ongevallen

met Nederlandse kernreactoren met een voorzien vermogen van

ca.3500 MWea waarbij grote aantallen acute doden (>100), vallen

uiterst klein tot bijna nihil (0,4 tot 4 per miljoen jaar), ge-

acht.

6.3 In meer recente studies zijn vraagtekens gezet bij de gevolgen

die eerder waren toegeschreven aan lozingen van radio-actieve

stoffen.

6.4 Conform deze studies zouden zelfs bij een "extreem reactor-

ongeval" bij Dodewaard of Borssele geen resp. nauwelijks acute

doden te verwachten zijn.

6.5 Ook in de toekomst dient de preventie gericht tegen ongevallen

bij het functioneren van kerncentrales een zeer belangrijke

plaats in te nemen.
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VII Beknopt overzicht van de afvalproblematlek van de kerncentrales

Dodewaard en Borssele.

Jarenlang is het radioactief afval van de Nederlandse kernener-

giecentrales verwerkt» opgeslagen en afgevoerd. Enkele technische

moeilijkheden waren al spoedig overwonnen en de betreffende werkzaam-

heden, zowel bij de centrales als elders hebben het karakter van

routinewerk aangenomen. Er is geen reden om aan te nemen dat er

noodzaak bestaat deze werkzaamheden in de toekomst anders te doen

verlopen. Wel kunnen beslissingen van de overheid leiden tot wijzi-

gingen m.b.t. het storten resp. het opslaan van niet sterk radio-

actief afval. Het is echter niet waarschijnlijk dat dergelijke

wijzigingen voor de betreffende instanties grote technische problemen

zullen veroorzaken.

Zaken die in een verdere toekomst aan de orde zullen komen en die

hier tevens besproken worden, hebben betrekking op het zgn. kernsplij-

f tingsafval (KSA) en ander afval dat van de opwerkingsfabrieken

afkomstig is (vgl. blz 31, 32 en 36) en op het afval dat ontstaat

wanneer de kerncentrales worden afgebroken.

Door de exploitatie van de kerncentrales van Dodewaard en

Borssele ontstaan verschillende soorten afval:

- LAVA, laag-actief vast afval, waarbij aan de oppervlakte van

de verpakking stralingsintensiteit gering is (minder dan 200

mrem per uur).

- MAVA of middel-actief vast afval dat een grotere stralings-

intensiteit aan de oppervlakte heeft (200 - 2000 mrem per uur).

HAVA of hoog-actief vast afval dat een hoge stralingsintensi-

teit aan de oppervlakte kent (minimaal 2000 mrem per uur.

Hiervan produceren de kerncentrales van Dodewaard en Borssele

een relatief zeer klein volume).

- KSA of kern8plijtingsafval, eveneens hoog-actief afval, de

! voornaamste soort afval die vrijkomt bij de opwerking van

| gebruikte splijtstofstaven in opwerkingsfabrieken in Engeland
! en Frankrijk en dat, omgezet tot glas, aanvankelijk een activi-

j telt heeft van ca. 1 MCI per m .
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Men ziet dat de verschillende categorieën een zeer uiteenlopende

stralingsintensivi.teit kennen. Dit geldt ook voor de activiteit die

sterk toeneemt volgens de hier aangegeven volgorde.

Tijdens het bedrijf van een kerncentrale ontstaan op twee wijzen

radioactieve stoffen

1. in de spijtstofstaven uit uranium: door splijting en kernreacties

van uranium.

2. door "activering" van andere materialen die aan neutronen zijn

blootgesteld: onderdelen van de splijtstofbundels, constructies

in bet reactorvat, bet reactorvat zelf en in bet water opgeloste

dan wel zwevende stoffen. De stoffen in bet water zijn voorname-

lijk corrosieprodukten van de materialen in het reactorvat en van

materialen in de hoofdkringloop.

Daarnaast komen door uiterst kleine lekken in de splijtstofstaven

| wel zoveel van de in de staven aanwezige splijtingsprodtikten in het

reactorwater terecht, dat deze hoeveelheid duidelijk meetbaar is

(van ongeveer gelijke grootte als de geactiveerde corrosieprodukten).

In beide gevallen is de circulerende hoeveelheid een zeer gering deel

van wat aanwezig is in de staven en in de constructiematerialen.

Bovendien wordt voortdurend radioactief materiaal opgevangen in een

reinigingssysteem, waarin het radioactieve materiaal dus wordt opge-

hoopt .

Het is niet te vermijden dat bij werkzaamheden in de centrale een

gering deel van het "losse" radioactieve materiaal wordt verspreid;

in het bijzonder wanneer het. reactorvat wordt geopend. Dit verspreide

materiaal wordt afgespoeld, afgewassen en afgeveegd, het komt ook

terecht op de kleding van de personen die bij de reactor werken.

Globaal gesproken zijn er dus drie groepen bedrijfsafval:

a. kleding, poetslappen, papier, e.d. (LAVA),

b. flitermateriaal en/of indampresidu's van de waterbehandeling van

| spoelwater, e.d. (MAVA),

( c. filtermateriaal (ionenwisselaarharsen) uit het primaire systeem

| (HAVA).

f
Het LAVA en het MAVA werden tot nu toe, conform internationale

J overeenkomsten en na stabilisatie in beton, in zee gestort. Het HAVA
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dat in vergelijking met LAVA en KAVA (zeer) gering is in volume wordt

opgeslagen en wanneer daardoor na verloop van tijd de activiteit

voldoende is afgenomen in verdunde vorm bij het LAVA en KAVA gevoegd.

De. meeste aandacht zal in de toekomst het KSA vragen. Vóór de

opwerking worden gebruikte splijtstofstaven (of hier beter: splijt-

stofbundels) bij de reactor in een opslagbassin geplaatst. Te zijner

tijd worden ze vervoerd naar een opwerkingsfabriek. Daar worden de

splijtstofstaven geopend, de splijtstof opgelost, terwijl de metalen

onderdelen als zodanig overblijven. Bij dit proces ontstaan in

hoofdzaak de volgende produkten:

3. teruggewonnen en wederom bruikbaar uranium.

2. kleine hoeveelheden plutonium die nuttig kunnen worden gebruikt.

3. zwaar radio-actieve splijtingsprodukten (KSA).

4. metalen resten van de omhullingen van de splijtstofstaven.

5. geringe hoeveelheden overig radio-actief afval, veelal in opgeloste

vorm.

Vit het afval van groep 3 ( het eigenlijke KSA) wordt, na een

tijd van opslag als vloeistof in tanks, het water verwijderd door

verdampen. Vervolgens wordt door toevoeging van diverse stoffen,

sneu ten en afkoelen, een glasprodukt verkregen. De lange glazen

cylinders worden omsloten door roestvast staal. Aldus is het KSA

geprepareerd voor de uiteindelijke opslag in bijv. rots- of zout-

f oma ties.

Fet metaalafval, groep 4, bestaat hoofdzakelijk uit pijpjes, die

stukjes zijn van de buizen, waarin de splijtstof zich bevond. Het

volume van dit metaal is dus hoofdzakelijk lege ruimte. Fr zijn

methoden als persen, maar ook wat ingewikkelder bewerkingen om het

volume te verkleinen en dit afval als een compact metaal te bewaren.

te categorieën die tot het afval gerekend kunnen worden kunnen pas

vanuit de landen waar de opwerking plaatsvindt, naar Nederland worden

vervoerd nadat afdoende technische regelingen zijn getroffen die ook

de goedkeuring kunnen wegdragen van de Nederlandse overheid. Een en

?nder is wel aan bepaalde termijnen gebonden.
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Door de exploitatie van de kerncentrales van Dodewaard en Forsse-

le koipen de volgende hoeveelheden vrij:

Het bedrijfsafval van de twee centrale.fi samen kan men in verpakte

vorm schatten op ca. 300 m laag actief vast afval (LAVA) per jaar en

ca. 70 tn middelactief vast afval (MAVA) per jaar.

De hoeveelheden HAVA en incidenteel voorkomend ander afval zijn

bierbij vergeleken zeer gering in volume.

Ten aanzien van afval van de splijtstofstaven (resp. - bundels)

dat zoals gezegd ons land via Engeland en Frankrijk, zal bereiken,

zijn de volgende hoeveelheden te noemen:

Eén jaar werken van Eorssele plus Dodewaard geeft aan splijtirgs-
3

produkten geprepareerd in glas een volumen van ca. 3.m .

De resten metaal van splijtstof bundels zullen een volumen innemen van

omstreeks 7 m".

Voor alle soorten afval zijn processen bekend waarwee het afval

| in vaste vorm wordt gebracht. Ze komen er alle op neer dat het afval

wordt gemengd wet Jets dat na het mengen hard wordt: cerient, asfalt,

sommige kunststoffen. Vóór het vsst.worden wordt de massa in een ge-

schikte vorm gebracht. Het welbekende olievp.t doet vaak als zodanig

dienst, maar ook speciale betonnen vaten worden gebruikt. Automati-

sering van de bewerkingen wordt vaak toegepast als extra bescherming

voor het bedienend personeel. Tic. automatisering dient 5n sterker mate

te worden gebruikt naarmate, de te behandelen activiteiten hoger zijn

en dus meer afscherming is vereist.

Ten spnzien van het opbergen van het afval valt op te merken dat

het prettig zou zijn dat dit zodanig geschiedt dat men - bij wijze

van spreken - zou kunnen vergeten waar het ligt. tm dat toch vaststond

dat het afval, nu en in de toekomst, niemand schade KOU kunnen

berokkenen. Fen eerste vraag is dan: hoe lang is de tijd dat die

mogelijkheid van schade bestaat. Het radioactief afval - in

tegenstelling tot chemisch afval - heeft de eigenschap dat de acti-

viteit vanzelf verdwijnt wanneer, men maar lang genoeg wacht. Dit lang

kar wel eens zeer lang zijn, het hangt namelijk af van de halverings-

tijd en deze tijd loopt sterk uiteen.
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Het bedrijfsafval (d.w.z. al bet radioactief afval behalve het

KSA), zowel van de kerncentrales zelf als van de opwerkingsfabrieken,

is zodanig van samenstelling dat in vijftig tot honderd jaar het

radio-actieve karakter geheel verdwenen is. Alleen in een deel van

het bedrijfsafval van opwerkingsfabrieken kan plutonium voorkomen,

waai'door de halveringstijd verlengd wordt. Dit deel van het afval

van de opwerkingsfabrieken wordt als KSA behandeld.

Door Nederland werd tot nu toe ten aanzien van het LAVA en het

MAVA uitsluitend het storten In de diepe oceaan toegepast in overeen-

stemming met Internationaal vastgestelde regels. Deze werkwijze leidt

ertoe dat veel beton en weinig afval wordt gestort. Het aantal

misverstanden rondom deze operaties is groot: het nemen van

betongewicht als maatstaf In plaats van radioactiviteit, het niet

onderscheiden tussen kernsplijtingsafval en bedrijfafval, het nemen

van zeestromen aan het oppervlak als maat voor stromingen op bodem-

diepte, het aanwijzen van onzekerheden in vel]lgheidsanalyses met

voorbijgaan aan de in acht genomen overschattingen enz.

Op grond van onderzoekingen betreffende vroegere Amerikaanse

stortingen (in ondieper water en slordiger uitgevoerd) en lozingen

van vloeibaar afval aan het zee-oppervak afkomstig van opwerkinstal-

laties kan men stellen dat geen schadelijke gevolgen van de door

Nederland (en andere deelnemers) uitgevoerde stortingen zijn te

verwachten.

Een denkbaar alternatief nl. de constructie van opslagplaatsen

voor radioactief afval biedt weinig moeilijkheden.

Voor het opslaan van het KSA is koeling vereist, waarvoor water,

geforceerde circulatie van lucht en, wanneer de af te voeren hoeveel-

heid warmte klein genoeg is geworden, natuurlijke circulatie van

lucht, kunnen worden gebruikt. Een principieel punt is echter dat de

opslagplaats onderhoud en een zekere mate van bewaking vereist. Dit

is voor het KSA, met zijn zeer lange halveringstijden bezwaarlijk.

Voor KSA dient dan ook uit andere, veelal ondergrondse, opslagmoge-

lij kheden gekozen te worden.

Voor het opbergen van het naar Nederland teruggezonden KSA en de
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metalen resten van splijtstofbundels komen ondergrondse zoutformaties

in aanmerking indien blijkt, dat zo'n formatie aan de te stellen

eisen voldoet. Voor het opbergen zijn er twee concepten: de mijn en

de boorholte.

- De mijn is een samenstel van gangen, volgens bekende werkwijzen

gemaakt en met de buitenwereld verbonden via twee schachten. In

de daarvoor bestemde gangen worden boorgaten gemaakt waarin de

cylinders met kernsplijtingsafval worden geplaatst.

Gerangschikt volgens een regelmatig patroon, bevinden de

gaten zich op een bepaalde afstand van elkaar. Die afstand wordt

bepaald op grond van berekeningen van de warmte-afgifte door de

cylinders naar het zout. De warmte, afkomstig van de cylinders,

verspreidt zich door het zout en doet de temperatuur daarvan

langzaam stijgen. Deze stijging van temperatuur mag een bepaalde

waarde niet overschrijden. Door geschikte keuze van de hoeveel-

heid afval in het glas, de verblijftijd in tijdelijke opslag en

de onderlinge afstand van de boorgaten kan men de thermische

effecten voldoende klein maken.

Het afval van de centrales Borssele en Dodewaard alléén

zou evenwel onvoldoende zijn om de aanleg van een mijn te recht-

vaardigen.

Het concept van de boorholte, in Denemarken uitgewerkt, leent

zich beter voor bescheiden doelen. Vanaf het aardoppervlak wordt

een diepe boring gemaakt. In de holte worden de cylinders, ver-

pakt in een dikke ijzeren omhulling, op elkaar gestapeld. Wanneer

de holte tot een zekere hoogte is gevuld met cylinders, wordt hij

verder opgevuld met een afsluiting van bitumen en beton. Bij

nieuw aanbod boort men een nieuwe holte.

Wanneer het metaalafval in een geschikte vorm wordt terug-

gezonden, kan dit op dezelfde wijze worden opgeborgen.

In beide gevallen zijn uitgebreide veiligheidsstudies verricht,

in het Deense geval ondersteund door geologisch veldwerk. Deza be-

schouwingen gaan uit van een model van een zoutkoepel in gesloten

toestand na het vulltn. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat zich dan

ongewenste ontwikkelingen voordoen en men moet zeer onwaarschijnlijke
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onderstellingen doen om tot een situatie te geraken die eer risico

voor de buitenwereld inhoudt.

Het spreekt we] vanzelf dat studies moeten worden herhaald nadat

onderzoek ter plaatse de juiste gegevens heeft geleverd.

Ten aanzien van het afbreken van kernenergiecentrales geldt dat,

wanneer de laatste splijtstof uit de reactor is verwijderd en de

systemen zijn schoongespoeld, alle niet-radioactieve delen van de

centrale kunnen worden verwijderd. Afgezien van een enkel hulpsysteem

houdt men dan over de afscherming en het drukvat met inhoud. Het

gebouwcomplex van de centrale is dan reeds aanzienlijk kleiner

geworden. Het is verstandig maar niet beslist noodzakelijk, het nog

aanwezige restant enkele tientallen jaren te laten rusten opdat de

radioactiviteit kan afnemen. Het is reeds gebleken dat de amovering

van kerncentrales technisch zeer wel mogelijk is.

Eet afvalprobleem ten aanzien van de sluiting van kerncentrales

is, bij een vroegtijdige sluiting, niet wezenlijk verschillend ver

het afvalprobleem bij sluiting van een normale levensduur.

De afva]- en milieuproblematiek in zijn algemeenheid zou bij een

vroegtijdige sluiting van de kerncentrales slechts een verschuiving

naar de afval- en milieuproblematiek van kolencentrales opleveren.

Vroegtijdige sluiting van de Nederlandse kerncentrales zou dan tot

gevolg hebben dat per jaar onder meer aan vliegas een hoeveelheid van

ca. 120.000 ton verwerkt dient te worden. Voor de berekende periode

resulteert dit in ca. 2,5 a 3 miljoen ton vliegas.
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Belangrijke punten bij boofdstuk VIT

7.1 De verwijdering resp. opslag van LAVA, MAVA en HAVA van de

kerncentrales van Dodewaard en Borssele levert geen grote tech-

nische of milieuhygiënische problemen op; daarvoor bestaan di-

verse verantwoorde methoden.

7.2 Het overbrengen van afval afkomstig var opwerkingsfabrieken naar

ons land kan pas geschieden nadat hiervoor afdoende technische

regelingen zijn getroffen cl Je de goedkeuring van de Nederlandse

overheid kunnen wegdragen; een en ander dient vel binnen bepaalde

termijnen plaats te vinden.

7.3 De verwijdering resp. opslag van KSA, afkomstig var 6e opwerkingf-

fabrieken, behoeft andere oplossingen dan de verwijdering resp.

opslag van LAVA, MAVA en HAVA. Als de hoeveelheden KSA tot het

huidige peil beperkt blijven vormt de opslag in boorboltes, zoals

bestudeerd in Denemarken, waarschijnlijk een goede en verantwoor-

de oplossing.

7.U Met betrekking tot het afval dat ontstaat bij het afbreken vsn

de J.-erncentrales van Dodewaard en Borssele geldt dat de -proble-

matiek bij vroegtijdige sluiting niet wezenlijk verfrhilt XPT Ce

problematiek bij sluiting na de normale levensduur.

7.5 Ken vroegtijdige sluiting van de kerncentrales van Todewaoit'

en Borssele leidt bij de Feest waarschijnlijke vercndeirte?*ir.p

slechts tot een verschuiving van de wiJieu- er sfvaJproHeiwtieV

van kernenergie naar de milieu- en afvalprob!erotiek van tol er.

7.6 Het is reeds gebleken êat de anovering van kerncentrale?, tech-

nisch zeer wel mogelijk is.
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VIII. Beknopt overzicht van de (non-)proliferatieproblematiek bij de

kerncentrales van Dodewaard en Borssele.

Een aspect van het gebruik kernenergie dat vooral in de inter-

nationale discussie meer omstreden is dan de veiligheidsproblematiek

of de afvalproblematiek is de problematiek van de (non-)proliferatie.

In het eerste hoofdstuk is reeds aangeduid hoezeer de kwestie van de

(non-)proliferatie van het begin af verweven is geweest met het

vreedzaam gebruik van kernenergie.

Ten aanzien van de (non-)proliferatieproblematiek is het van

groot belang duidelijk aan te geven in welke fasen van het proces van

het vreedzaam gebruik van kernenergie gevaar bestaat dat in principe

schakels gelegd kunnen worden met de vervaardiging van kernwapens.

Een dergelijke schakel bestaat niet bij de fase waarin uranium in

lichtwaterreactoren, als die in Dodewaard en Borssele, wordt ge-

ëxploiteerd. In dergelijke centrales wordt gewerkt met uranium dat

verrijkt is tot 2 a UZ ( lees uranium waarin 2 tot 4% bestaat uit
235

U). Uranium met een dergelijk lage verrijkingsgraad is evenals

natuurlijk uranium ongeschikt voor de aanmaak van wapens.

Zowel vóór als na het gebruik van uranium is evenwel sprake van

procédé's die in principe wel in verband gebracht zouden kunnen

worden met procédé's elders die kunnen resulteren in het vervaardigen

van kernwapens. Het gaat daarbij om de verrijkingstechnologie en de

opwerkingstechnologie.

Wanneer, anders dan in Almelo, de verrijkingstechnologie aange-
235

wend zou worden om het percentage U in het uranium tot boven de

20% op te voeren, zou men voor wapens dienstbaar materiaal kunnen

fabriceren.

Verder is het van belang te onderkennen dat onder bepaalde con-

dities het plutonium dat in het opwerkingsprocédé aan de gebruikte

splijtstofstaven wordt onttrokken in principe gebruikt kan worden

voor kernwapens. Het gaat dan echter wel om een vorm van plutonium

die veel minder geschikt is voor de vervaardiging van kernwapens dan

plutonium dat speciaal ten behoeve van de produktie van kernwapens is

aangemaakt.
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Bij de bestrijding van het proliferatiegevaar gaat het dus in

feite niet om de exploitatie van lichtwaterreactoren als zodanig maar

veeleer om de procédé's die voor en na het gebruik van het uranium in

de reactoren aan de orde zijn en die wellicht elders misbruikt zouden

kunnen worden.

Overigens moeten, voor een goed begrip van het proliferatie-

gevaar, ook enkele andere feitelijkheden onderkend worden.

In de eerste plaats dient men rekening te houden met het feit dat

ieder land, dat her ervoor over heeft, door middel van de algemeen

bekende technologie van verrijking met electro-magnetische massa-

separatoren uiteindelijk de beschikking kan krijgen over hoog ver-

rijkt uranium.

In de tweede plaats is het van belang te weten dat door de landen

waarvan bekend is dat zij plutonium aanwenden voor wapenproduktie

gebruik wordt gemaakt van speciale reactoren voor de aanmaak van

plutonium. Tn principe kan een conventionele kernreactor gebruikt

worden voor het zodanig minder bestralen van het uranium dat ook

daarbij een gunstige samenstelling ontstaat waaruit (in dat geval)

voor wapens geschikt plutonium kan worden vrijgemaakt. Dit kan zeker

niet op onopvallende wijze en zonder direct levensgevaar voor de

betrokkenen gebeuren. Ook bij de in deze alinea a.^gegeven procédé's

moet men evenwel tevens de vrije beschikking hebben over opwer-

kingsfaci111ei ten.

Tn de derde plaats dient men te beseffen dat wanneer nucleaire

installaties geleverd worden aan landen die niet tot de erkende

kernwapenstaten behoren daarbij tamelijk uitgebreide regelingen

getroffen worden omtrent controle door het Internationaal Agentschap

voor Atoomenergie (IAEA) op de hele nucleair procesgang waarvoor

leveringen plaatsvinden.

Men zou evenwel kunnen aannemen dat landen voor de aanmaak van

kernwapens geen gebruik zouden maken van de meest voor de hand

liggende procédé's (verrijking door middel van een algemeen bekende

technologie of plutoniumaanmaak door middel van speciaal daarvoor

ingerichte reactoren), maar op een bepaald moment misbruik willen

maken van installaties gebouwd resp. geleverd voor het vreedzaam
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gebruik van kernenergie. Wanneer men dan bovendien in staat zou zijn

de controle van het JAFA te ontduiken, bestaat het - door al deze

factoren tamelijk theoretische - gevaar dat voor vreedzaam gebruik

geleverde verrijkingsinstallaties misbruikt worden voor het hoog ver-

rijker, van uranium of dat aar splijtstof staven - na gebruik in een

kernreactor - door middel van het opwerkingsprocédé plutonium wordt

onttrokken.

Wanneer men dit, zoals gezegd, tamelijk theoretische gevaar

zoveel mogelijk wil elimineren, heeft het geen zin om het gebruik van

conventionele kerncentrales te bestrijder. Hierdoor zou men bovendien

landen aanmoedigen om, buiten het TAFA om, geheel eigen kernenergie-

programma 's op te zetten wanreeT zij dit een nationaal belang achten.

Veeleer is het zaak om grote zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien

van de verrijkings- en de opwerkingstechnologie. Tn voorgaande jaren

zijn reeds belangrijke initiatieven ontplooid om het beheer over de

"gevoelige technologieën" tot enkele landen te beperken resp. om. aan

dit beheer, in sterkere mate dan onder het IAEA het geval is, de vorm

var. een internationaal regime te geven. Pet is niet zonder reden dat

Nederland het erop heeft aangestuurd de verrijkingsinstallatie in

Almelo in te. brengen in een internationaal (i.e. tripartite) orgaan,

te weten t'PFMCO. Fovendien is het niet zonder belang dat de opwerking

van de in Dodewaard en Borssele gebruikte splijtstofstaven plaats-

vindt in landen die de daarbij behorende materialen niet nodig hebben

voor hun kernwapenprogranina's en die reeds behoren tot de erkende

kernwapenstaten. Niet minder belangrijk is het gegeven dst alle

nucleaire procédé's waarbij de kerncentrales van Codevaard en Borsse-

le direct of indirect betrokken zijn onder controle staan van het

IAEA resp. Euratom (hier kan in hef. bijzonder gewezen werden op

controles bij de opwerking door IAFA en Furatom in Windscale en door

Furatom bij de commerciële opwerking in Cap la Hague.

In het algemeen is het gewenst om met de verrijkingstechnologie

en de opwerkingstechnologie grote zorgvuldigheid te betrachten en een

constructieve opstelling in te nemen, wanneer belangrijke initia-

tieven ontplooid worden om de "gevoelige technologieën" onder een

beheer te. brengen dat verder reikt dan het controleregime van het

IAEA. Daarbij is met name te denken aan internationale regimes,
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waarbij de levering van splijtstof voor conventionele kerncentrales

in afzonderlijke landen verzekerd is. Een dergelijke, op internatio-

nalisering gerichte aanbeveling zou ook gedaan kunnen worden ten

aanzien van de snelle kweekreactoren; hierin wordt op grote schaal

plutonium gebruikt; dit plutonium bezit evenwel niet de wapen-

kwaliteit.
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Belangrijke punten bij hoofdstuk VIII

8.1 Bij het streven verspreiding van kernwapens tegen te gaan heeft

het geen zin om het gebruik van conventione]e kerncentrales te

bestrijden.

8.2 Bij het streven om verspreiding van kernwapens tegen te gaan is

het vooral van belang goede regelingen te treffen omtrent de

verrijkings- en de opwerkingstechnologie.

8.3 De toepassing van kernenergie in de kerncentrales van Dodewaard

en Borssele kan niet in verband vorden gebracht met de aanmaak

van kernwapens.
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IX. Herhaling van de "belangrijke punten" van de hoofd-

stukken I t/m VIII

1.1 In enkele landen is er een beperkt verband geweest tussen de

ontwikkeling van het vreedzaam gebruik van kernenergie en de

ontwikkeling van kernwapenprogramma's. In Nederland heeft een

dergelijk verband ontbroken. Het functioneren van de Nederlandse

kerncentrales kan op geen enkele wijze in verband worden gebracht

met het niet- vreedzaam gebruik van kernenergie (zie ook hoofd-

stuk VIII).

1.2 De olieprijsstijgingen van 1973/1974 en van 1979/1980 hebben ten-

minste een belangrijke rol gespeeld bij de recessie in de inter-

nationale economie in het afgelopen decennium. Zij hebben boven-

dien de behoefte aan goedkopere energiedragers dan olie, diver-

sificatie en energiebesparing duidelijk aan het licht gebracht.

1.3 Door de instanties van de Europese Gemeenschap wordt aan het

vreedzaam gebruik van kernenergie grote waarde toegekend bij de

bestrijding van de mondiale recessie; hetzelfde geldt onder meer

voor organen van de Verenigde Naties, waarbij in het bijzonder op

de opstelling van de olie-importerende ontwikkelingslanden

gewezen kan worden.

1.4 Bij het succesvol functioneren van kernreactoren spelen niet

alleen een ruime aanwezigheid van "know-how", maar ook een goede

samenwerking tussen de exploitanten van de kerncentrales en de

overheid een cruciale rol.

1.5 De aanwezigheid van de onder 1.4 genoemde factoren heeft in

Nederland bijgedragen tot het zeer gunstig bedrij fsverloop bij de

kerncentrales van Dodewaard en Borssele.

1.6 De Europese ervaring bij het vreedzaam gebruik van kernenergie

levert onder meer door de aanwezigheid van de onder punt 1.4

genoemde factoren een veel gunstiger beeld op dan de ervaringen

in de V.S.

2.1 De kerncentrales van Dodewaard en Borssele kennen een, naar

internationale maatstaven gemeten, zeer hoge belastingfactor.

2.2 De werkgelegenheid bij de kerncentrales van Dodewaard en Borssele

draagt veelal een hoogwaardig karakter.
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2.3 Pe kerncentrale van Podewaard speelt vooral een belangrijke rol

bij de opbouw van kennis omtrent bet vreedzaam gebruik van kern-

energie. Deze kennis beeft belangrijk bijgedragen tot het goed

functioneren van de Nederlandse kerncentrales. De betrokkenheid

van de overheid bij bet gebeuren in de kerncentrale var Podewaard

heeft ook het samenspel tussen de overheid en tie ondernemingen

die de kerncentrales ir ons land exploiteren (CKN en PZEM) gun-

stig beïnvloed.

2.4 Hoewel dit in de oorspronkelijke plannen niet was verdisconteerd

is de demonstratie-kerncentrale van Dodewaard thans een Tendabel

bedrijf.

2.5 Pe kerncentrale var Forssele is een commerciële resp. industriële

centrale. Pij het functioneren van deze centrale speelt het

econoirische aspect ten aanzien var de werkgelegenheid bij Pechi-

ney en ten aanzien van de electriciteitstarieven in Zeeland in

het algemeen een belangrijke TOI.

2.6 Meer nog dan bij een sluiting var de kerncentrale van Dodewaard,

zal bij een sluiting van de kerncentrale van Porssele sprake zijn

van hoge kosten, wanneer men terug moet vallen op duurdere voriren

van primaire energie.

3.1 Pij het berekenen van <?e kosten van een eventuele voortijdige

«sluiting van de kerncentrales van Dcdewaard en Rorssele dient

rekening te worden gehouden met het feit dat Nederlandse ko-

lencentrales als "basis-last"-centrales functioneren.

3.? Pe meerkosten van electriciteit bij voortijdige sluiting van de

kerncentrale van Dodewaard kunnen op basis van prijzen van 1981

resp. begin 1982 geschat worden op ca. ƒ 154 miljoen.

3.3 De totaalkosten van een voortijdige sluiting var. de kerncentrale

van Dodewaard kunnen - in eer lage raming - geschat worden op ca.

ƒ 300 miljoen. Bij andere berekeningswijzen zou dit bedrag

tenminste, kunnen verdubbelen.

3.4 Het verlies aan werkgelegenheid bij eer voortijdige sluiting van

de kerncentrale van Dodewaard kan geraamd worden op ca. 165

manjaren per afzonderlijk jaar tot 1994. Wanneer daarbij de bouw

en exploitatie van nieuwe kolencapaciteit, die de beide Neder-

landse kerncentrales zou vervangen, verdisconteerd wordt gaat bet
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om ca. 115 manjaren (per jaar).

3.5 De meerkosten van electriciteit bij voortijdige sluiting van de

kerncentrale van Borssele kunnen op basis van de prijzen van 1981

resp. begin 198? geschat worden op ca. ƒ 4,5 miljard.

3.6 Pe totaalkosten van een voortijdige sluiting van de kerncentrale

van Borssele kunnen - in een lage raming - geschat worden op ca.

ƒ 4,8 miljard.

4.1 Ken minder omvangrijk gebruik van olie door de "rijke" landen

is in het belang van de olie-importerende ontwikkelingslanden.

4.2 Gestreefd dient te worden naar een mindere afhankelijkheid van de

OPEC-landen, om plotselinge energieprijsstijgingen als in het

verleden te voorkomen. In het algemeen moet gestreefd worden naar

een grotere stabiliteit ten aanzien van de energieprijzen.

4.3 Verdere ontwikkeling en toepassing van het gebruik van lcerne-

ne.rgie is belangrijk om de werkgelegenheidsvooruitzichten en de

internationale concurrentiepositie van cns land te verbeteren

resp. niet verder te laten verslechteren.

5.1 Onderzoek, opleiding en industriële aktiviteiten in Nederland op

het gebied van het vreed?aam gebruik van kernenergie zijn sterk

gestimuleerd door de bouw van de kerncentrales van Dodewaard en

Borssele. Soms is de relatie met de kerncentrales direct aanwijs-

baar; in andere gevallen is sprake van een meer indirecte rela-

tie, soms ook van het ontbreken van een dergelijke relatie.

5.2 Ha ca. 1974 blijkt zich in aTle drie genoemde sectoren een terug-

gang te hebben voorgedaan.

5.3 Vanneer de huidige situatie gehandhaafd blijft zal de in 5.2

genoemde teruggang leiden tot een achteruitgang van de "know-

how" op kernenergetisch gebied tot een minimaal niveau bij een

aantal van instellingen en bedrijven (uitzondering: bijv. de

KEMA).

5.4 Vanneer de kerncentrales van Dodewaard en Borssele gesloten wor-

den zal de "infrastructuur" van deskundigheid in ons land, nood-

zakelijk voor een kernenergieprogramma van enige omvang, zeer
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ernstige schade oplopen en teruglopen tot een onaanvaardbaar laag

niveau.

6.1 In een studie van de Gezondheidsraad van 1975 wordt de kans op

het plaatsvinden van ongevallen net Nederlandse kernreactoren met

een voorzien vermogen van ca. 3500 WWe, waarbij een beperkt

aantal acute doder valt,(>10) zeer klein tot uiterst klein geacht

(4 tot 40 per miljoen jaar).

6.2 In deze studie wordt de kans op het plaatsvinden van ongevallen

met Nederlandse kernreactoren met een voorzien vermogen van ca.

3500 MWe, waarbij grote aantallen acute doden vallen (>100),

uiterst klein tot bijna nihil geacht (0,4 tot 4 per miljoen

jaar).

6.3 In meer recente studies zijn vraagtekens gezet bij de gevolgen

die eerder waren toegeschreven aan lozingen van radio-actieve

stoffen.

6.4 Conform deze studies zouden zelfs bij een "extreem reactor-

ongeval" bij Dodewaard of Borssele geen resp. nauwelijks acute

doden te verwachten zijn.

6.5 Ook in de toekomst dient de preventie gericht tegen ongevallen

bij het functioneren van kerncentrales een zeer belangrijke

plaats in te nemen.

7.1 De verwijdering resp. opslag van LAVA, MAVA en HAVA van de

kerncentrales van Dodewaard en Borssele levert geen grote tech-

nische of milieuhygiënische problemen op; daarvoor bestaan di-

verse verantwoorde methoden.

7.2 Het overbrengen van afval afkomstig van opwerkingsfabrieken naar

ons land kan pas geschieden nadat hiervoor afdoende technische

regelingen zijn getroffen die de goedkeuring van de Nederlandse

overheid kunnen wegdragen; een en ander dient wel binnen bepaalde

termijnen plaats te vinden.

7.3 De verwijdering resp. opslag van KSA, afkomstig van de opwer-

kingsfabrieken, behoeft andere oplossingen dan de verwijdering

resp. opslag van LAVA, MAVA en HAVA. Als de hoeveelheden KSA tot

het huidige peil beperkt blijven vormt de opslag in boorholtes,

zoals bestudeerd in Denemarken, waarschijn]ijk een goede en
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verantwoorde oplossing.

7.4 Het betrekking tot het afval dat ontstaat bij het afbreken van de

kerncentrales van Dodewaard en Borssele geldt dat de problematiek

bij vroegtijdige sluiting niet wezenlijk verschilt van de proble-

matiek bij sluiting na de normale levensduur.

7.5 Een vroegtijdige sluiting van de kerncentrales van Dodewaard en

Borssele leidt bij de meest waarschijnlijke veronderstelling

slechts tot een verschuiving van de milieu- en afvalproblematiek

van kernenergie naar de milieu- en afvalproblematiek van kolen.

7.6 Het is reeds gebleken dat de amovering van kerncentrales tech-

nisch zeer wel mogelijk Is.

8.1 Bij het streven verspreiding van kernwapens tegen te gaan he«;ft

het geen zin om het gebruik van conventionele kerncentrales te

j bestrijden.

8.2 Bij het streven om verspreiding van kernwapens tegen te gaan is

het vooral van belang goede regelingen te treffen omtrent de

verrijkings- en de opwerkingstechnologie.

8.3 De toepassing van kernenergie in de kerncentrales van Dodewaard

en Borssele kan niet in verband worden gebracht met de aanmaak

van kernwapens.
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