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INLEIDING

'Elke medaille heeft zijn keerzijde'.Zo begon het voorwoord van het
voor het symposium 'Kernvragen over de Snelle Kweekreactor 1 gepubliceerde symposiumboek.Een keerzijde van de snelle kweekreactor, die
de TH, evenals de voorzijde, met dit symposium ter discussie stelde.
In december 1974 heeft de Hogeschoolraad bij de begrotingsbehandeling besloten in aanmerking te willen komen voor de onthefflngsregeling inzake de Kalkarheffing.Aanleiding voor deze stellingname
was de aanhoudende stroom van berichten over onopgeloste problemen,
onvolledige risico-analyses, discutabele economische noodzaak en
risico's op het vlak van de atoombewapening bij het gebruik van de
snelle kweekreactoren.De TH was zeker niet de eerste die de ontheffing aanvroeg-; vele particulieren en ook een aantal gemeenten gingen
haar voor.De Hogeschoolraad (de progressieve frakties hieruit)
meende meer te moeten doen dan alleen een politieke daad te stellen,
zij besloot tevens een bedrag van een ton te willen besteden aan
onderzoek aan de nog niet opgeloste vraagstukken bij het gebruik
van kweekreactoren en daaruit mede een bovengenoemd symposium te
financieren.
Door het opnemen van maatschappelijke en politieke aspecten is dit
symposium een eerste poging van de TH-Delft geworden om een technologie op een voor iedereen begrijpbare wijze te evalueren.
Een poging die op andere terreinen navolging verdient en die ook
aangeeft dat zowel het onderzoeksbeleid
als het onderwijsbeleid er
mede op gericht moeten zijn een basis te leggen voor dit soort
evaluaties.
In het verslag van het symposium treft u de tekst aan van de op het
symposium gehouden lezingen en discussies.Tevens zijn een aantal
bijdragen van panelleden -zie het elders opgenomen programma- en
een aantal schriftelijke reacties naar aanleiding van het symposium
opgenomen.
Op de gekleurde bladen staan korte samenvattingen van de verschillende paneldiscussies.Deze zijn tenzij anders vermeld samengesteld
door de leden van de panels na afloop van de discussies.
De lezingen •"•an dr. P. Boskma, prof. dr. D. von Ehrenstein, dr. F.R.
Farmer, prof.ar. W. Hafele en A.B. Lovins alsmede de teksten van
de diskussies zijn letterlijk overgenomen van de geluidsbanden.
Slechts kleine redactionele wijzigingen zijn aangebracht om het geheel in een enigszins leesbare vorm om te zetten.Men moet daarom de
tekst, met name van de discussies, niet al te letterlijk interpreteren .
In het volgende wordt kort aangegeven welke onderwerpen, gerangschikt naar het besproken deelgebied, behandeld worden.
Techniek
Prof.dr. J.A. Goedkoop en dr. W.A. Smit hielden lezingen over dit
aspect.Goedkoop behandelde een aantal fysische eigenschappen van
de SNR (snelle natriumgekoelde reactor), vooral de voor de reactorveiligheid belangrijke dopplercoëfficient (zie tevens discussie- tekst).Smit bekeek, aan de hand van parallellen in het denken over
de kernbewapening, de beoordeling van 'hypothetische gebeurtenissen'

met grote gevolgen.In de discussie kreeg, naast deze onderwerpen,
het radioactief afval vraagstuk veel aandacht.Ook de plaats en de
rol van de technicus werd bediscussieerd.
De bijdrage van dr.ir. K. van Dam is in hoofdzaak een reactie op
het artikel van Smit in het symposiumboek.De bijdrage van prof.ir.
J.L. de Kroes over reactorveiligheid is een reactie op het symposium.
Milieu en gezondheid
Prof.dr. Joh. Blok schilderde een perspectief van risico's van kernenergie.Zijn lezing omvatte een groter gebied dan de milieu- en
gezondheisaspecten, maar plaatst deze in een groter kader van kernenergierisico ' s . In de discussie werd aandacht besteed aan de gevolgen voor milieu en gezondheid bij normaal funktioneren van kerncentrales en aan de consequenties van het nog niet definitief opgelost
zijn van het afvalvraagstuk.Voorts treft u aan een reactie van drs.
van Weers en drs. Davids op het artikel van drs, W. van Doorn in
het symposiumboek en een reactie naar aanleiding van de discussie
in dit panel van de heer R.L. van Renesse.
Aangezien na afloop van de discussie het panel er niet geheel in
slaagde duidelijke slotconclusies te formuleren, zijn de stellingen
van alle panelleden opgenomen (gekleurde bladen).
Economie
De onzekerheid van de verschillende parameters bij kosten-baten
analyses van kweekreactoren, stond centraal in de lezing van drs.
H.J.M. de Vries en drs. H. Schenk.In de discussie werd verder uitgediept wat van kosten-baten analyses verwacht kan worden.
De bijdrage van drs. J.A. Bourdrez handelt vooral over de kostenbaten analyse uitgevoerd door het Nederlands Economisch Instituut.
Maatschappij en Politiek
Dr. P. Boskma en de; heer J. Wolf verzorgden inleidingen over dit
onderwerp.Boskma ging in op de proliferatie van kernwapens, intensivering van het oorlogsgeweld, dreiging, sabotage en terrorisme
en de invloed op persoonlijke vrijheid en democratie als gevolg
van grootschalige toepassing van kernenergie.Wolf behandelde politieke kanten van het proliferatieprobleem, de gevaren van een Westeuropese kernmacht, militaire motieven in West-Duitsland bij het
Kalkarproject en de invloed van de grote Duitse concerns in de Europese kernenergie.
In de discussie werden deze aspecten verder uitgediept.Ook de autonomie en de politieke beheersbaarheid van wetenschappelijke en
technische kennis kreeg in dit panel aandacht, evenals criteria
voor de beoordeling van maatschappelijke implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen.
Op verzoek van drs. C. Uitham is een artikel uit De Nieuwe Linie
van 15 oktober 19 75 opgenomen.
Engels talige lezingen en discussies
Prof.dr. W. Hafele behandelde technologische mogelijkheden voor de
energievoorziening in de toekomst en de hieraan verbonden neveneffecten als milieu- en klimaatbeïnvloeding, benodigde voorraden
en brandstoffen en het benodigd landoppervlak.Meer uitgebreid ging
hij in op de nucleaire mogelijkheden, en in het bijzonder die van
de snelle kweekreactor.

A.B. Lovins ging in op maatschappelijke en ethische aspecten van
snelle reactoren.Bijvoorbeeld sociale veranderingen noodzakelijk
voor een gecentraliseerde electriciteitsproductie met kweekreactoren en de noodzakelijke politieke instituties voor het hanteren
van de ermee verbonden gevaren.Aan de hand van vele voorbeelden
ging hij in op gevaren als misbruik van nucleair materiaal, aanslagen op en sabotage van reactoren, etc.
Prof.dr. D. von Ehrenstein ging in op de proliferatiegevaren gekoppeld aan de productie op grote schaal van plutonium en op de
effectiviteit van beveiligingsmaatregelen om dit gevaar het hoofd
te kunnen bieden.Ook hij behandelde de maatschappelijke consequenties van grootscheepse toepassing op wereldschaal van kweekreactoren, en vooral de (on-)mogelijkheden van ontwikkelingslanden in
deze.
Dr.F.R. Farmer behandelde meer specifiek de reactorveiligheid van
de snelle kweekreactor en vergeleek deze in dit opzicht met lichtwater reactoren.Hij betoogde, dat de kweekreactor hierbij zowel
voordelen als nadelen ten opzichte van de LWR heeft,De risico's
van grote reactorongelukken plaatste hij in een scala van andere
grootschalige ongeval-risico's.
De middagdiscussie tussen de vier buitenlandse sprekers concentreerde zich op een viertal onderwerpen.
1. De toekomstige energiebehoefte en prognose voor de vraag naar
energie.
2. De kweekreactor-optie in vergelijking tot andere
kernenergieopties, vooral de relatieve veiligheid van de SNR ten opzichte
van andere vormen van kernenergie.
3. Nucleaire risico's in vergelijking tot andere risico's.
4. De verwachtingen en sociale implicaties van andere electrische
en niet-electrische energie-transformatie-vormen.
Er is een kort verslag van deze discussie in de nederlandse taal
opgenomen (gekleurde bladen).
Politiek forum
Het symposium werd besloten met een politiek forum bestaande uit:
J. van Houwelingen (CDA) , Jansen (PPR) , Joekes ( W D ) , Van der Spek
(PSP), en J.Wolf (CPN).
Als laatste is opgenomen de afsluiting van het symposium door
prof. ir. J.L. de Kroes, voorzitter van de voorbereidingscommissie.
In zijn korte rede wordt eenieder bedankt die, op welke manier ook,
meegewerkt heeft om het symposium te doen slagen. Een dankwoord
is dan ook hier op zijn plaats aan eenieder die bijgedragen heeft
aan het tot stand komen van het eindverslag.
De voorbereidingscommissie ingesteld
door de Hogeschoolraad van de Technische
Hogeschool te Delft voor het symposium
"Kernvragen over de Snelle Kweekreactor"
prof. ir. J.L. de Kroes, voorzitter
N. Kroese
S.W. Naber
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Openingsrede van Prof. dr. ir. H. van Bekkum
gehouden op het symposium
2 7 en 2 8 november

'Kernvragen over de Snelle Kweekroactor'

1975, Aula TH-Delft.

Prof. dr. ir. H. van Bekkum is rector magnificus van de Technische Hogeschool te Delft.
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Het zal de organisatoren van dit symposium stellig veel genoegen
doen dat zovelen zich vandaag en morgen in de problematiek van de
snelle kweekreactor willen verdiepen.
Het symposiumboek geeft in een voorwoord al achtergrondinformatie
maar misschien is het goed nog even te memoreren dat de Hogeschoolraad van de Technische Hogeschool Delft indertijd besloot de zogenaamde Kalkarheffing een andere bestemming te geven dan de van
overheidswege aangegeven steun aan de in Kalkar in aanbouw zijnde
prototype reactor.
De discussie over het al of niet rechtmatige van deze TH-transactie
is nog niet gesloten getuige onder andere een zeer recente (levendige) briefwisseling tussen de Staatssecretaris en het College van
Bestuur dezer TH. De zaak diende inmiddels voor de Raad van State,
waarbij de TH-pleiter ook de belangen van de gemeente Spijkenisse
mocht verdedigen, en de uitspraak van dit hoge orgaan zal nu eerst
afgewacht moeten worden. Hoe dit verder ook uitvalt, ik meen te
mogen zeggen dat vóór- èn tegenstanders van genoemd Hogeschoolraadsbesluit sindsdien meer betrokken geraakt zijn bij de vóors en
de tégens van energievoorziening door midde'l van snelle kweekreactoren .
Dit symposium is als uitvloeisel van betrokkenheid en twijfel te
beschouwen. De organisatoren hopen dat lezingen en discussies door
en met panels en forum zullen resulteren in een beter begrip (en
besef) van energetische•noodzaak en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de snelle kweekreactor. Een blik op het programma, dat
vooral dankzij het energieke trio De Kroes, Kroese en Naber tot
stand kwam, leert overigens wel dat de tegenstanders wat beter
vertegenwoordigd zijn dan de voorstanders. In een B-milieu als
hier dient de kracht van een argument evenwel zwaarder te wegen
dan de gebruiksfrequentie ervan.
Graag heet ik hierbij sprekers, schrijvers, panel- en forumleden
namens de TH van harte welkom. I would like to extend a special
welcome to our guests from abroad. We consider it an honour to
have you here and. the second day of this congress will be mainly
devoted to your contributions. We apologize for using today our
national language.
Dames en Heren,
U gaat U buigen over de problematiek rond de snelle kweekreactor.
Van de vraag naar de toekomstige noodzaak van deze (en andere)
kerncentrales zijn weer andere vragen af te leiden die men soms
met het symposiumboek in de hand te lijf kan gaan.
Bijv.: Hoe ontwikkelt de energiebehoefte zich tot zeg het jaar
2025? De bijdirage van Odell geeft al aan dat schattingen
nog niet zo eenvoudig zijn. Vraag is ook in hoeverre en in
welk tempo potentiële energiebesparende maatregelen
(isolatie, technische verbeteringen) getroffen zullen en
kunnen worden.
Hoe snel zullen de reserves aan energiedragers uitgeput
zijn?
"Hoe we het ook wenden of keren binnen 50 jaar is de makkelijk winbare voorraad olie en gas op", zegt Daey Ouwens.
Anderen zijn iets optimistischer. Als geen opzienbarende
vondsten gedaan worden, is vanzelfsprekend (vlg. Kommandeur) onze nationale gasrijkdom over 35 jaar opgebrand.
Het ligt voor de hand (en de Energienota van de regering gaat daar
vanuit) dat kernenergie en/of kolen op vrij korte termijn moeten
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gaan bijspringen. Die keuze dient zich aan. Kolen zijn er voorlopig genoeg, het betekent wel importeren en het milieu zal op zijn
hoede moeten zijn. Voorts wordt aan kolen vergassings- en vervloeistof fingsprocessen elders hard gewerkt. Bij toenemend gebruik van conventionele kerncentrales - en mondiaal gezien gaat
dat meen ik toch wel vrij hard - heeft de voorraad rijker uraanerts ook zijn. limitering, hoewel de schattingen (door Holdren en
Van Gorkum) wat uiteenlopen. Opgemerkt zij nog dat de Nederlandse
regering als actief uraanerts inkoopster te boek staat, denk aan
de 1939 aankoop waar, na ultra centrifuge-verrijking, nu.de centrale Dodewaard op werkt.
U zult het zich zeker tot taak rekenen om voorraad en gebruik van
conventionele energiedragers zo goed mogelijk te sommeren en te
evalueren om in het licht daarvan eventuele additionele energievoorziening door snelle kweekreactoren te bezien.
Medebeoordeeld verdienen te worden:
- de economie -van de zaak (vanzelfsprekend)
- de (mede) van overheidswege opgeroepen industriële bedrijvigheid
- en de vraag of ons land op energiegebied een zekere onafhankelijkheid (bijvoorbeeld van Arabische olie) wenst te verwerven.
Wat andere alternatieve energiebronnen betreft, zullen zon en
wind rond 2000 kunnen contribueren, zij het in zeer bescheiden
mate. Daarentegen schijnt op kernfusie de eerste vijftig jaar nog
niet gerekend te mogen worden.
Gezien het geschreven en het aangekondigd gesproken woord zal bij
dit congres een zwaar accent gelegd worden op de veiligheidsaspecten van de snelle kweekreactor.
De waarschijnlijkheidsrekening zal U nauwelijks kunnen helpen als
aan de orde komt:
- de kans op misbruik van plutonium
- de kans op calamiteiten.
Die laatste kans is maar klein, zeggen Amerikaanse en nationale
rapporten. Blijft de door Dr. Farmer gestelde vraag: "How safe
is safe?"
En vertrouwen lijkt vereist anders wordt het: "bang zullen ze
leven". Tastbaarder lijkt de te voeren discussie over
- straling en stralingsnormen
en over
- afvalverwerking en -opslag
waarbij ik graag aanteken dat een TH-werkgroep overweegt om te
gaan werken aan de nog zeker niet voldoende onderzochte ondergrondse opslag van radioactief afval in zoutlagen.
Dames en Heren,
De aangestipte discussiepunten zijn uit te breiden met diverse
andere en ik vermeld ook gaarne dat een aantal projectgroepen
aan deze TH de laatste maanden vrij intensieve papieren research
heeft bedreven over 'allerlei vraagstukken rond de snelle kweekreactor. Dat belooft veel voor de discussies hedenmiddag, en de
keuze welk panel bij te gaan wonen zal voor mij in ieder geval
lastig zijn.
Voor de deskundigen het woord krijgen, wilde ik nog twee dingen
doen. Ten eerste merk ik op dat de snelle kweekreactor, maar
algemeen de gehele kernenergie thans buitengewoon in de belangstelling staat, zodat dit symposium zeer actueel lijkt te zijn.
Als illustratie hiervan (dia) ziet U hier geprojecteerd een collectie koppen van artikelen uit het NRC-Handelsblad die in 2
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weken tijds in deze nog altijd als gereserveerd beschouwende
courant verschenen. U ziet: elk wat wils.
Ten tweede: ik weet niet zo veel van de kerntechnologie, maar via
filatelistische interesse heb ik toch nog enig idee van kerngeleerden, de erflaters, en kernreactoren verworven en ik zou U
graag - voor U voorgoed in de snelle kweekreactor duikt - even
willen confronteren met een selectie van postzegeltaal op dit gebied (waarbij ik ook uit de collectie van ir. Maasstn van de
Brink heb mogen putten).
1. Oudste kerngeleerde: Demokritos.
2. Becquerel.
3. Echtpaar Curie.
4. Marie Curie.
5. Schoonzoon Joliot-Curie.
G . Einstein.
7. Rutherford.
8. Bohr / Fèrmi / zegel ter ere van Otto Kahn (eerste kernsplijting 1938) Enrico Fèrmi o.a. Ie gecontroleerde kernsplijting;
van hem ook eerste uitspraak over kweekreactor; experimentele
kweekreactor in U.S.A. draagt zijn naam.
9. Eerste experimentele kerncentrale 1954 Obninsk, Rusland; 20
jaar constant in bedrijf geweest.
10.Twintig jaar later de snelle kweekreactor Phénix operationeel
in Frankrijk 1974.
11.Tenslotte een zaak die ook op dit symposium aan de orde zal
komen: non-proliferatie van kernwapens.
Dames en Heren,
Het zou bijzonder fraai, maar stellig te veel gevraagd zijn als
het politiek forum morgenmiddag zou kunnen beginnen onder het
motto: "So now that we know, what do we do?" Het is wèl mijn verwachting dat dit symposium géén aanleiding zal geven tot verdere
versplijting van gedachten maar, naar ik hoop, toch enige fusie
van opinie zal kunnen kweken.
Ik verklaar dit tweedaags symposium "Kernvragen over de snelle
kweekreactor" hierbij gaarne voor geopend
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DOPPLER-VERBREDING EN GEESTVERNAUWING
nede van Prof. dr. J.A. Goedkoop
gehouden oo het symposium

'Kernvragen over de Snelle Kweekreactor'

27 en 28 november 1975, Aula TH-Delft

Prof. dr. J.A. Goedkoop is wetenschappelijk direkteur van het
Reactor Centrum Nederland.
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Op dit symposium ben ik één van de weinige sprekers die geen bijdrage hebben geleverd tot het symposiumboek. Om twee redenen heb
ik de uitnodiging daartoe afgeslagen. De ene is dat ik, zoals ook
in het sympsiumboek vermeld wordt, kort geleden een boekje over
kernenergie (1) heb geschreven waarin ook op de snelle kweekreactor wordt ingegaan; de andere dat ik me niet geroepen voelde
mij erg in te spannen voor een symposium georganiseerd door onze
oudste technische hogeschool als die zelf weinig zou inbrengen.
Van mijn weigering heb ik achteraf geen spijt, want het symposiumboek bevat voor mij voldoende materiaal om 25 minuten over te
praten. Ik heb eigenlijk direct al iets over het voorwoord te
zeggen, maar zal dat bewaren tot het slot. Ik begin dan ook aan
het andere eind van het boek, bij het artikel van Uitham en anderen (2) over fragmenten uit de geschiedenis van het Kalkar project. Met het woord fragmenten zal worden bedoeld dat het hier in
feite vrijwel alleen gaat over de Nederlandse bijdrage aan het
Kalkar project, waarvan men in het artikel kan lezen dat deze is
begonnen in 1962, toen TNO het terrein van de natriumtechnologie
betrad. Het is jammer dat de auteurs voor deze gelegenheid niet
hebben vermeld waar dat begin gemaakt werd. Dat was namelijk in
Delft, naar ik schat hemelsbreed 1 km hier vandaan. Als eerste
spreker moet ik er misschien mijn blijdschap over uitspreken dat
deze ontwikkeling vandaag, met een gemiddelde snelheid van 100
meter per jaar, sneller dan menige gletsjer, tot het bewustzijn
van de Technische Hogeschool is doorgedrongen.
Plutonium en kwik
Intussen moet men om de eerste snelle kweekreactor te vinden ruim
dubbel zo ver teruggaan in de tijd, en veel verder hier vandaan,
namelijk naar de woestijn van Nieuw Mexico, waar in 1946 een
klein kernreactortje in gebruik werd gesteld, Clementine. Daarin
bevonden zich een aantal staven van zuiver plutonium, een metaal
dat toen pas enkele jaren bekend was. Zoals in alle reactoren
zwermden ook in deze neutronen rond die, als ze in een atoomkern
van plutonium doordrongen, deze meestal deden splijten, waarbij
energie vrij komt en bovendien enkele nieuwe neutronen. Behalve
plutonium staven waren er ook staven van uranium zoals dat uit de
aardkorst wordt gewonnen, dat wil zeggen voor 99,3% bestaande uit
atomen uranium-238, voor 0,7% uit uranium-235. Werd nu in een
uranium-238 kern een neutron gevangen dan ontstond daaruit, via
twee tussenstappen, een plutoniumkern, om preciezer te zijn een
kern plutonium-239. De reactor was verder zo ingericht dat voor
elk atoom verbruikt in de plutoniumstaven, gemiddeld meer dan
één plutoniumatoom ontstond in de uraniumstaven. Clementine produceerde daardoor meer splijtbaar materiaal dan zij zelf verbruikte en was daarmee de eerste kweekreactor.
Eerste vereiste voor een kweekreactor is dat zuinig wordt omgesprongen met de neutronen. In het symposiumboek komt dit punt
vooral ter sprake in een daarin afgedrukt stuk collegedictaat van
Prof. Latzko (3), die vanaf het begin in het Nederlandse werk aan
de snelle kweekreactor zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Daaruit blijkt dat per verbruikt plutoniumatoom 2,74 neutronen kunnen
worden geproduceerd. Eén daarvan is nodig om opnieuw een plutoniumatoom tot splijting te brengen, zodat de kettingreactie wordt
voortgezet. Er blijft dan 1,74 neutron over; als daarvan nog eens
één in uranium-238 wordt gevangen heeft men inderdaad een kweekreactor, zodat er nog altijd 0,74 neutron verloren mag gaan.
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Echter, uit het dictaat blijkt ook dat het getal 2,74 alleen dan
geldt als het plutonium tot splijting wordt gebracht door neutronen, die rechtstreeks afkomstig zijn van de splijting van andere
plutoniumkernen. In werkelijkheid zal het neutron intussen vaak
één of meerdere malen tegen andere atoomkernen zijn gebotst en
zal het daaraan een deel van zijn bewegingsenergie hebben overgedragen. In dat geval mag men niet meer rekenen met een productie
van 2,7 4 neutron per verbruikt plutoniumatoom, doch geldt een
kleiner getal. Vandaar dat een plutonium kweekreactor liefst zo
v/ordt ingericht dat de neutronen weinig worden afgeremd.
Nu hangt de energie-overdracht bij botsing van een neutron met
een atoomkern sterk af van de massa van deze laatste: hoe zwaarder de kern hoe kleiner de energie-overdracht. De plutonium- en
uraniumkernen zijn veel zwaarder dan het neutron en leveren in
dit opzicht dus weinig zorg. Door een reactor moet echter ook een
koelmiddel circuleren, dat de geproduceerde splijtingswarmte afvoert. In het'geval van Clementine had men hiervoor kwik genomen,
waarvan de atomen slechts weinig lichter zijn dan die van uranium.
Daardoor was voor deze eerste kweekreactor zeker het predikaat
"snel" van toepassing, want de neutronen die de plutoniumkernen
deden splijten waren nauwelijks door botsing afgeremd.
Oxide en natrium
In de periode dat met Clementine werd geëxperimenteerd meende de
Amerikaanse Atomic Energy Commission (AEC) dat de snelle kweekreactor de enige mogelijkheid bood om kernsplijting op verantwoorde wijze te gebruiken voor de electriciteitsvoorziening. Dat
klinkt heden ten dage wonderlijk, immers nu spreekt men over de
snelle kweekreactor als een mogelijke opvolger van de huidige
watergekoelde reactoren, zoals die in de kerncentrales Dodewaard
en Borssele. De warmte wordt in zulke reactoren vooral geleverd
door splijting van uranium-235, in mindere mate van plutonium-239
dat in de reactor ontstaat door neutronenvangst in uranium-238.
Met behulp van zulke reactoren kan dan ook alleen maar een klein
deel van het gedolven uranium dienstbaar worden gemaakt aan de
energievoorziening. Omstreeks 1950 meende nu de AEC dat de bewezen uraniumreserves in de V.S. te klein waren om een dergelijke
verkwisting toelaatbaar te achten, zodat dus allereerst de snelle
kweekreactor ontwikkeld zou moeten worden. In feite was dan ook
de eerste kernsplijtingsreactor die werkelijk electriciteit leverde een snelle kweekreactor, de EBR-I. Dat was in Idaho in 19 51.
Sindsdien is de situatie totaal veranderd. Uit de duikbootreactor
werden de watergekoelde reactoren ontwikkeld, die bij de electriciteitsproductie veelal kunnen concurreren tegen steenkool en
olie. Daarmee is de kernsplijting commercieel geworden en kan
thans een nieuw systeem, ook al biedt dat uitzicht op een beter
gebruik van de grondstof, alleen nog ingang vinden als het belooft
goedkoper electriciteit te zullen leveren dan bestaande systemen.
Mede daardoor is wat zich thans als snelle kweekreactor aandient
iets heel anders als wat 30 jaar geleden in Nieuw Mexico gebouwd
werd. In de eerste plaats is het woord "snel" minder van toepassing. In de EBR-I had het kwik als koelmiddel al plaats gemaakt
voor een lichter vloeibaar metaal, een mengsel van natrium en
kalium, en in de huidige ontwerpen wordt alleen nog maar natrium
gebruikt. Verder is men van metalen staven van plutonium en uranium overgestapt op de oxiden van deze ;elementen, zoals die ook
gebruikt worden in de watergekoelde reactoren. Behalve de lichte
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natriumatomen zijn daarmee ook de nog lichtere zuurstofatomen
ingebracht, zodat de neutronen vrij sterk worden afgeremd voordat
ze een plutoniumkern doen splijten. Het gevolg daarvan is dat de
huidige prototypen in Frankrijk, Schotland en de Sovjet-Unie dan
ook nog maar net kweekreactoren zijn.
Het Doppler-effeet
Door deze veranderingen is niet alleen de economie van de snelle
reactor gediend, maar ook de veiligheid. Uit wat eerder gezegd
werd volgt dat de warmteproductie in een kernsplijtingsreactor op
elk moment wordt bepaald door het aantal neutronen dat erin rondzwerft. Deze neutronen worden door kernsplijting geboren en ze
verdwijnen weer hetzij door emigratie uit de reactor, danwel door
vangst in een atoomkern. Men kan dus spreken van elkaar opvolgende neutronengeneraties en men definieert de neutronenvermenigvuldigingsfactor k als de verhouding tussen de aantallen neutronen in
één generatie en in de vorige. In een stationair werkende reactor
zal dus k = 1 zijn; door een regelmechanisme kan k naar believen
groter of kleiner worden gemaakt.
Ongeacht allerlei electromechanische beveiligingsmechanismen moet
men nu van een kernreactor eisen dat een temperatuurstijging van
de splijtstof leidt tot een afname van k, dan immers zal er een
inherente beveiliging zijn tegen ongewilde vermogensstijgingen,
die de installatie zouden kunnen beschadigen waardoor eventueel
de radioactieve inhoud zou kunnen ontsnappen. Van de verschillende temperatuursinvloeden op k zal hier de belangrijkste nader
worden besproken, namelijk het effect via de neutronenvangst.
De mate waarin atoomkernen neutronen absorberen blijkt sterk afhankelijk te zijn van de snelheid waarmee het neutron de kern
treft, dus van de kinetische energie van het neutron. De curve
voor de werkzame doorsnede (als maat voor de vangstwaarschijnlijkheid) tegen de kinetische energie van het neutron vertoont vaak
zeer scherpe pieken. Naar analogie van de optische spectroscopie
duidt men deze aan als resonantiepieken. Figuur 1 toont éën der
resonantiepieken van uranium-238 als de met T = O gemerkte curve,
die geldt voor een stilstaand atoom. In werkelijkheid zullen de
atomen in thermische beweging zijn en is de snelheid waarmee het
neutron de uraniumkern binnendringt de resultante van beider bewegingen. Dit kan 'worden vertaald in een breder worden van de
resonantiepiek, een verschijnsel dat men, alweer naar analogie
van de optische spectroscopie, doppler-verbreding noemt. In figuur 1 zijn ook de curven ingetekend voor kamertemperatuur en
voor 1.00 0°C.
Op het eerste gezicht lijkt deze doppler-verbreding geen effect
op de neutronenvangst te hebben want met het breder worden van de
piek neemt de hoogte af, zodat de oppervlakte gelijk blijft.
Echter, stel dat we een staaf hebben van uranium-238 oxide, met
een diameter van bijvoorbeeld 1 cm. Dan blijkt uit de getalwaarden in figuur 1 dat neutronen met een energie overeenkomend met
de resonantie slechts enkele duizendsten van een millimeter in de
staaf kunnen binnendringen; aan de rechterkant van het diagram is
dit nader aangegeven. In dat energiegebied doet het grootste deel
van de staaf dus niet aan de neutrönenvangst mee. Neemt nu de
temperatuur toe dan verbreedt .zich het energie-interval waarbinnen alle op de staaf vallende neutronen worden ingevangen, waarbij ook dieper in de staaf Jgelegen uraniumatomen gaan meedoen.
Het gevolg is dat bij temperatuurstijging van de staaf de neutronenvangst daarin toeneemt.
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De Doppler-coëfficiënt
De doppler-verbreding van een resonantie kan alleen effect hebben
op de neutronenvermenigvuldigingsfactor k als er neutronen van de
bewuste energie aanwezig zijn. Nu liggen de meeste resonanties
ver beneden de energie waarmee de splijtingsneutronen geboren
vjorden, en in de eerste generatie snelle reactoren a la Clementine speelde de doppler-verbreding dan ook nauwelijks een rol.
Anders is dit met de huidige snelle reactoren. Daar heeft men
inderdaad te maken met een doppler-effeet op de vermenigvuldigingsfactor en dus met een doppler-coëfficiënt, gedefinieerd als
de toename van de vermenigvuldigingsfactor per graad temperatuurstijging. De vraag is dan of deze inderdaad, zoals men wenst, negatief zal zijn.
Nu is de centrale zóne van een moderne snelle kweekreactor opgebouwd uit staven die zowel plutonium-239 als uranium-238 bevatten,
met daaromheen- een kweekmantel met staven van zuiver uranium
oxide. Figuur 2 toont deze configuratie voor het geval van de
Kalkar reactor. Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn da.t het
uranium-238 een negatieve bijdrage tot de doppler-coëfficiënt levert, want het vangt des te meer neutronen weg naarmate de temperatuur hoger wordt. Met het plutonium is het net omgekeerd, dat
wil zeggen dit vangt dan ook meer neutronen, maar wordt daardoor
ook des te meer tot splijting gebracht, waardoor netto méér neutronen ontstaan.
Uiteindelijk is dus voor de doppler-coëfficiënt bepalend de verhouding van plutonium en uranium in het hart van de reactor, die
ongeveer 1 : 4 bedraagt. Welnu, het blijkt dat men dan inderdaad
op een negatieve doppler-coëfficiënt uitkomt. Om dit experimenteel
te bewijzen is in de V.S.zelfs een speciale reactor gebouwd,
SEFOR. In de bijdrage van Dr. Farmer (4)in het symposiumboek wordt
nader op het doppler-effeet ingegaan, waarbij nog ter sprake komt
dat voor een intrinsieke beveiliging tegen vermogenstij.ging een
innige menging van uranium en plutonium noodzakelijk is.
Waarom heb ik zoveel aandacht besteed aan het doppler-effeet?
Allereerst natuurlijk omdat het een centrale plaats inneemt in
het thema "reactorfysica en reactorveiligheid" waarover mij gevraagd was te spreken.
Er is echter een tweede reden. Sinds enkele weken zwerft door de
Haagse ministeries een ongesigneerd stuk over de veiligheid van
de snelle kweekreactoren, waarin van de doppler-coëfficiënt wordt
gezegd dat deze "zwak negatief tot zwak positief" is. Dat is in
theorie natuurlijk juist, maar wat er niet bij wordt gezegd is
dat men op elke gewenste dag van een reactor kan vaststellen of
de doppler-coëfficiënt inderdaad, zoals dat moet, negatief is.
Vermoedelijk op grond van de hem bekende herkomst van het bewuste
stuk heeft de Minister van Economische Zaken dit aan een aantal
instellingen toegezonden. Enkele daarvan, waaronder RCN, hebben
daarop aan de Minister commentaar geleverd, maar het leek me
juist ook hier in het openbaar althans dit wezenlijke punt recht
te zetten.
Vóór- en tegenstanders
Of deze bijeenkomst de daartoe meest geëigende gelegenheid is ben
ik overigens gaan betwijfelen toen ik het voorwoord in het symposiumboek las (5). Van de doppler-verbreding werd ik daardoor gevoerd tot de geestvernauwing. Immers, dè drie opstellers van dit
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stuk blijken een wel uiterst simpel beeld te hebben van de mensheid die zij verdelen in "voorstanders van de snelle kweekreactoren" en "tegenstanders" daarvan. Vermoedelijk achten zij diezelfde indeling ook van toepassing met betrekking tot de raketten,
olie-installaties en andere zaken die veelal door de alumni van
deze Hogeschool gebouwd worden en die op de symposiumaffiche
sraan afgebeeld. Aangezien ik over snelle reactoren spreek zonder
meteen een uitputtende opsomming te geven van alle daaraan verbonden problemen, zal ik wel tot de voorstanders van dit alles
gerekend moeten worden. Nu zijn er volgens het voorwoord twee
soorten voorstanders: zij die vandaag niet hier wilden komen de
anderen die, zoals ik, daartoe wel bereid waren. Dat levert dan
wel, zo wordt ons medegedeeld, grote waardering voor mijn persoon,
maar niet voor mijn "standpunt", zodat het teken van de dopplercoëfficiënt vermoedelijk vandaag toch in de Haagse nevelen zal
blijven zitten.
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Dames en heren, het is niet zo zeer dat ik zo getroffen ot' aangeslagen ben,
maar professor Goedkoop heeft grote duisternis over deze zaal doen dalen en ik
wilde uw martelende onzekerheid niet langer laten bestaan, over hoe het dan zit
met dat stuk dat in Haagse kringen zou rondzweven. Ik heb in het voorjaar aan
enkele vrienden gevraagd die meer verstand hebben van de fysica van kweekreaktoren dan ik, of zij een notitie wilden maken over de veiligheidsaspekten daarvan. Die notitie is gemaakt door bijvoorbeeld Ferguson, Tuininga en nog enkele
mensen hebben eraan meegewerkt. We hebben vervolgens dat stuk voorgelegd
aan professor Latzko, die ook door de heer Goedkoop is aangehaald zojuist, als
deskundige. We hebben het gedaan omdat we er zeker van wilden zijn dst er geen
feitelijke onjuistheden in het stuk stonden en omdat professor Latzko daar toch
de naam heeft dat hij de juiste man is om dat te kontroleren. Hij heeft dat gedaan en een paar suggesties yegeven voor wijzigingen van feitelijkheden, die
hebben we verwerkt. Toen heb ik dat stuk toegestuurd aan de minister van
economische zaken, omdat ik het gewenst vond dat hij in zijn hele afwegingsproces over onze deelname aan Kalkar over een dergelijk stuk zou beschikken.
Ik vond het wat te arrogant om mijn naam op dat ctuk te zetten, omdat ik
weliswaar het initiatief had genomen en ook verantwoordelijkheid ervoor wil
aanvaarden, maar het zelf niet had geschreven.
Ik had niet op het stuk mijn naam gezet maar wel in een begeleidend schrijven
aan de minister geschreven hoe het stuk tot stand was gekomen, wie het had geschreven of hoe dat was gegaan en dat professor Latzko het had gezien. En ook dat
professor Latzko er geen bezwaar tegen had dat het naar buiten'werd gebracht
als de minister het wenselijk achtte, dat hij het stuk had gezien en achter
dp feiten stond.
Nou, zo is dat gegaan en blijkbaar heeft de minister in zijn dialoog of zijn
afwegingsproces of zijn kontakten met de betrokkenen zoals onder andere kennelijk het RCN, Ook van de SEP weet ik dat het stuk toegestuurd is maar niet
de begeleidende brief. Daardoor was dat dan een anoniem stuk, wat ik betreur
en wat op geen enkele manier mijn bedoeling was. Maar zo zit dat in
elkaar en overigens wat die anonimiteit betreft, ongeveer een maand geleden
is het stuk volledig gepubliceerd in Wetenschap en Samenleving met een volledige
verantwoording van alle namen en de wijze waarop het tot stand is gekomen.
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In 1973 publiceerde Ikle, hoofd van het United States Control and
Disarmament Agency, een artikel onder de titel "Can nuclear deterrence last out the century?"
Het is een artikel over de effektiviteit van de Amerikaanse afschrikkingstheorie en de rol die het kernwapenarsenaal hierin
speelt.We staan bloot aan de voortdurende dreiging van totale vernietiging door het inzetten van dit kernwapenarsenaal, maar leven
alsof dit nooit zal gebeuren.Is deze houding gerechtvaardigd,
vraagt Ikle zich af?Rechtvaardigen de SALT overeenkomsten (ter
beperking van de strategische wapens) het vertrouwen dat de kernwapens nooit gebruikt zullen worden en dat we dus leren omgaan met
de aanwezigheid van dit vernietigingsarsenaal?De SALT overeenkomsten zijn, aldus Ikle, in de eerste plaats bedoeld, althans van
Amerikaanse zijde, om de wederzijdse nucleaire afschrikking tussen
de Verenigde Staten en de Sowjet Unie te handhaven en deze te stabiliseren door intoming van een verdere uitbouw van de nucleaire
strijdkrachten.Men moet in staat blijven de andere te vernietigen
in geval van een plotselinge aanval; de ander moet kwetsbaar
blijven.
Veel strategieën zijn tot in detail uitgewerkt door het Amerikaanse defensieapparaat en onnoenelijk veel berekeningen zijn gemaakt.
Dit alles om een zodanige strategie te hebben dat de Sowjet Unie
er van weerhouden wordt een aanval op de V.S. te doen en dus om
te voorkomen dat de kernwapens ooit gebruikt zullen worden.
Daarbij wordt er van uit gegaan dat het gedrag van de Sowjet leiders gebaseerd zal zijn op berekeningen die de Amerikanen als het
ware aan de Russische militaire leiders voorschrijven te doen.
Of met de woorden van Ikle: "Wij schrijven aan de Russische militaire leiders onze verbeeldingskracht (of gebrek daaraan) toe, om
"succesvolle" aanvallen uit te vinden, en ons nivo van kennis
(of onwetendheid) over hoe de wapens aan beide zijden in een
thermonucleaire oorlog het zullen doen en onze toegewijdheid
(of slordigheid) in het maken van berekeningen".
En bovendien, er wordt van uit gegaan dat de Sowjetleiders net zo
rationeel zullen handelen als de V.S. wenst dat zij zullen doen.
Het punt dat Ikle naar voren wil brengen is dat, hoewel veel van
de beschouwingen die gepleegd worden op zich belangwekkend zijn,
deze prakties irrelevant worden in het licht van de vele andere
factoren die het ontstaan van een nucleaire oorlog meebepalen
en die niet in de beschouwingen worden betrokken.
Het ontstaan van nucleaire oorlogen zou wel eens veel sterker
bepaald kunnen worden door misrekeningen, irrationeel gedrag,
een ongeluk of door fouten die gemaakt worden.
Het in hoge mate beperken van de aandacht tot een zeer klein gedeelte van de werkelijkheid geeft ons een vals gevoel van veiligheid. Het gebruik van kernwapens zal eerder bepaald worden door
hun aanwezigheid dan door de theorieën die wij daarover hebben.
Dar kernwapens nog niet gebruikt zijn op deze wijze, is geen
bewijs van het tegendeel.
Waarom ben ik zo uitvoerig ingegaan op het niet effektief zijn
van de nucleaire afschrikking om het gebruik van kernwapens
te verhinderen?
Daarvoor zijn drie redenen
1) Er zijn vele parallellen aan te wijzen in het denken over de
funktie van kernwapens en de gevolgen van het gebruik ervan en
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het denken over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekking en de gevolgen daarvan.
2) Er is een nauwe koppeling tussen het gebruik van kernenergie
voor elektriciteitsopwekking en de verspreiding van kernwapens.
Doordat steeds meer landen hierdoor de beschikking krijgen
over kernwapens zal het gebruik hiervan, mogelijk zelfs niet
eens bepaald worden door het al of niet werken van de nucleaire afschrikking tussen de V.S. en de S.U. Deze faktor maakt
de gebrekkigheid van de afschrikkingstheorieën nog pijnlijker.
3) Andere verwijzen soms naar het gebied van de "wapenbeheersing"
om te illustreren dat wij op een doeltreffende wijze kunnen
leren omgaan met "hypothetische gebeurtenissen". Dat zijn die
gebeurtenissen die in principe kunnen optreden maar waarvan
de kans op optreden bijzonder klein geacht wordt. Deze worden
vooral belangrijk als de gevolgen van deze gebeurtenissen bijzonder groot zijn.
Ik zal op het eerste en laatste punt nader ingaan.
Kijken we naar de kernenergie industri dan zien we dan een formidabele inspanning geplüegd wordt om kerncentrales "veilig" te
maken, d.w.z. om een kans op grote ongelukken door technisch of
menselijk falen klein te maken. Veel berekeningen worden gemaakt
en veel deelexperimenten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
graad van veiligheid die bereikt is of kan worden. Dit acht ik
een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van kernenergie.
Daarmee is echter niet gezegd dat als men t.a.v. deze specifieke
veiligheidsfaktoren vindt dat de risico's voldoende klein zijn
(even in het midden latend wat voor norm hiervoor aangelegd wordt)
dat dan in het algemeen de risico's van kerncentrales voldoende
klein zijn. Doordat men zich bij de analyse beperkt tot ongevallen door technisch falen of door een specifieke soort van menselijke fouten laat men, net als bij de nucleaire afschrikking het
geval is, de meest relevante faktoren buiten beschouwing. Hierdoor verliezen echter ook de beschouwingen over het genoemde deelaspekt van de veiligheid hun relevantie.
Toen de kritiek op de introduktie van kernenergie steeds sterker
werd is hierop gereageerd door het uitbrengen van de zgn. Rasmussen-studie, die een risicoanalyse gaf van lichtwaterreaktoren.
Deze studie heeft bij een aantal mensen de indruk gewekt dat
l e ) de risico's klein zijn en 2 ) de risico's aanvaardbaar zijn.
De aanvaardbaarheid wordt gesuggereerd door de gevaren van kerncentrales op een speciale manier te vergelijken met andere gevaren waaraan we bloot staan. De indruk dat de risico's klein
zijn wordt gewekt door de suggestie dat de kans op ongelukken
klein is. Maar in deze analyse heeft men juist niet die faktoren
kunnen meenemen die mogelijk dominerend voor de veiligheid zijn
geworden. Dat zijn faktoren als
1) worden de veiligheidsvoorzieningen daadwerkelijk volgens de
ontwerpen uitgevoerd? (Er zijn voorbeelden dat dit niet gebeurde).
2) zal het personeel overeenkomstig de voorschriften blijven
handelen?
3) zal de accuratesse niet verslappen als er in lange tijd geen
ongeluk opgetreden is (een verschijnsel waar de I.A.E.A.
zo voor
waarschuwt).
4) zal men altijd over voldoende gekwalificeerd personeel kunnen
blijven beschikken (hetgeen des te nijpender kan worden naarmate
meerdere mensen hun "maximum stralingsdosis" ontvangen hebben.
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5) er kunnen sabotage aanslagen op kerncentrales gepleegd worden,
zowel van binnen uit als van buiten af ( en dreigingen van beide
gevallen zijn reeds voorgekomen).
6) in tijden van oorlog, ook konventionele, kunnen kernenergiecentrales als doelwit gebruikt worden waarbij de radioaktieve
besmetting vergelijkbaar van omvang is met die van het gebruik van
kernwapens.
Door de eenzijdig uitgebreide aandacht voor slechts die aspekten
waarover men denkt iets verstandigs te kunnen zeggen, is de betekenis van deze aspekten in de totale veiligheidsbeschouwing
sterk overtrokken.
Een ander aspekt dat ruime aandacht heeft gekregen en dat irrelevant is (irrelevant in de eerder gebruikte betekenis) is de
stralingsbelasting van de mens t.g.v. normaal bedrijf van de kernenergie-industrie. Ondernormaal bedrijf verstaat men dan dat de
werkelijkheid verloopt volgens de blauwdrukken. Net als bij de
voorgaande beschouwing over de veiligheid van kerncentrales acht
ik deze aandacht voor het normaal bedrijf noodzakelijk. Als op
grond daarvan alleen al zou blijken dat de stralingsbelasting
te hoog is zou de zaak duidelijk liggen.
In het andere geval mag deze beschouwing evenwel niet doorslaggevend zijn voor de beleidsbepaling. De radioaktieve besmetting
van het milieu wordt niet bepaald door het zgn. normale bedrijf
maar door het werkelijke bedrijf. En wel het werkelijke bedrijf
van de gehele splijtstofcyclus. Van belang daarbij is niet alleen
de vervuiling die op direkte wijze bij "normaal" bedrijf of in
geval van ongelukken (waar ook door veroorzaakt) optreedt, maar
ook die op indirekte wijze veroorzaakt wordt door de toepassing
van de kernenergie. Bij dit laatste kan met name gedacht worden
aan de gouvernementele en de non-gouvernementele verspreiding
van kernwapens. (Een aspekt waarop door anderen uitvoeriger ingegaan wordt.)
In dit licht gezien, verliest de uitspraak van de Gezondheidsraad
dat "Indien (...) rnet de te produceren energie een nuttig doel
wordt gediend (...) het normale verloop van de splijtstofcyclus
uit een oogpunt van volksgezondheid aanvaardbaar is"veel van haar
betekenis.
Het derde argument om wat uitgebreid in te gaan op de wijze waarop we met het vernietigingsarsenaal van kernwapens omgaan is dat
anderen, en ik doel hier met name op Hafele, hiernaar verwezen
hebben om toe te lichten hoe we met "hypothetische
gebeurtenissen" mogelijk kunnen leren omgaan. Hypothetische gebeurtenissen
zijn hierbij gdefinieerd als gebeurtenissen waarop de kans van
vóórkomen naar verwachting zeer klein is maar waarvan de omvang
reusachtig groot is. Te denken valt hierbij onder andere aan grote
ongelukken met kerncentrales, waarvan de mogelijkheid niet absoluut uit te bannen is ( als we kerncentrales in bedrijf houden)
maar waarvoor wel getracht kan worden de kans zo klein mogelijk
te maken. Het is onmogelijk aldus Hafei 2, om de reaktorveiligheid
tot in al zijn konsekwenties te leren kennen door middel van de
procedure van trial and error, de methode volgens welke we op
andere terreinen zoveel leren. Waarom kan dit niet? Omdat de gevolgen te vérstrekkend zouden zijn. Elk land is daarvoor te klein
-uiteindelijk is de wereld zelf daarvoor zelfs te klein.
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De omvang van de implicaties van de technologie worden zo van dezelfde orde als de omvang van de randvoorwaarden die ons bestaan
bepalen. Als we kernenergie invoeren zullen we dus principieel
altijd met een onzekerheid moet blijven leven - dan moeten we dit
uiteindelijke risico aksepteren.
Dit verschijnsel van hypothetische gebeurtenissen waarvan we de
gevolgen dus niet kunnen bepalen door middel van trial and error
treedt niet alleen op bij reaktorveiligheid. Ook aan andere omvangrijke technologische toepassingen kan dit aspekt verbonden
zijn.Zo zal de invloed op het klimaat van de grootschalige toepassing van bepaalde technologieën nooit volledig onderzocht kunnen worden door middel van experimenten. Dat betekent dat we ook
nooit een uiteindelijk antwoord op de vraag zullen krijgen hoeveel
C O 2 geproduceerd kan v/orden voordat noodlottige klimatologische
veranderingen optreden of hoe grootde kunstmatige thermisch
belasting van de atmosfeer mag worden.
Als we op grote schaal technologieën gaan toepassen dan moeten
we beseffen dat er altijd een zeker risico overblijt dat principieel niet bepaald kan v/orden. Dit geldt voor de kernenergie,
stelf Hafele (maar ook voor de grootscheepse toepassing van
zonneënergie). Toepassing van kernenergie zal daarom gerechtvaardigd moeten worden vanwege de praktisch oneindig grote hoeveelheden energie die ze te bieden heeft, zelfs voor een dicht bevolkte en hoog geïndustrialiseerde wereld. Maar dan moeten we
wel leren omgaan met deze hypothetische gebeurtenissen. In dit
opzicht kan de kernenergie mogelijk als een wegbereider fungeren
voor andere gebieden waar we met hypothetische gebeurtenissen te
maken kunnen krijgen. Hypothetische gebeurtenissen zullen mogelijk
het volgende stadium van het menselijk avontuur karakteriseren.
Om aan te geven dat dit waarschijnlijk geen onmogelijke taak is,
verwijst Hafele naar het geval van de wapenbeheersing. Ook ten
aanzien van kernoorlogen kunnen we niet experimenteren. Ook dit
is een terrein van de hypothetische gebeurtenissen.
Het is een zaak van leven en dood, stelt Hafele, om een strategische doctrine te hebben die de tegenstander zou afhouden van
een nucleaire aanval. Toen deze afschrikking aan het eind van de
zestiger jaren verstoord dreigde te worden door nieuwe wapensystemen als ABM's en MIRV's zijn de SALT-onderhandelingen gestart en zelfs afgesloten met een akkoord. De twee tegenstanders
leerden de grondslag van eikaars nucleaire strategie beter begrijpen. Deze ontwikkeling, aldus Hafele, geeft enigszins het
proces aan van hoe we kunnen leren omgaan met hypothetische
gebeurtenissen.
U zult begrijpen uit de uitgebreide beschrijving die ik aan het
begin gegeven heb van de visie van Ikle op de effektiviteit van
de afschrikking en de Salt-akkoorden om de mensheid te behouden
voor de alles vernietigende oorlog, dat ik het standpunt van
Hafele, dat we ons moeten voorbereiden om te leren leven met
hypothetische gebeurtenissen, niet kan delen. Willen we zelf
het
voortbestaan van de mensheid niet bedreigen dan zullen we niet
moeten trachten om te gaan met hypothetische gebeurtenissen maar
moeten trachten deze te vermijden door zelfbeperking in de toepassing van wetenschap en technologie.
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Rede van Drs. B. De Vries en Drs. E. Schenk
gehouden op het symposium

'Kernvragen over de Snelle Kweekreactor'

27 en 28 november 1975, Aula TH-Delft.

Drs. B. de Vries is medewerker bij de chemische laboratoria
Rijks Universiteit Groningen, afdeling Vrije Studierichting
Drs. E. Schenk is medewerker bij de Ekonomische Fakulteit
Rijks Universiteit Groningen, vakgroep Bedrijfsekonomie.

1. Hoewel economische aspecten c.q. voor- en nadelen m.i. ondergeschikt zijn aan de problemen van veiligheid en vrijheid bij
de invoering van kernenergie op grote schaal, willen wij kort
aangeven welke verwachtingen men kan hebben met betrekking tot
bedrijfseconomische en nationaal-economische voordelen van een
SNR en van de Nederlandse bijdrage aan deelname in de ontwikkeling van SNR's.
Een argument om dit. te doen is mede, dat de kwantificeerbare
korte termijn effekten van dergelijke ontwikkelingen - niet •
zelden ten onrechte - de meer kwalitatief te beschrijven lange
termijn effekten overschaduwen. Hierdoor dreigen economische
voordelen in het beleid, hoe onzeker ook zij zijn, een te
sterke nadruk te krijgen.
2. Wij zullen niet ingaan op kosten - baten analysen van de
Atomic Energy Commission in de V.S; en het Kernforschungszentrum Karlsruhe in West-Duitsland (voor kritiek erop, zie
symposiummap).
Wij baseren ons daarentegen op een in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door het Nederlands Economisch
Instituut uitgevoerde analyse: "Economische aspecten van een
snelle natrium-gekoelde snelle-kweekreactor", waarvan de geschiedenis kort wordt samengevat.
1971 Het NEI brengt de voornoemde studie uit; geconcludeerd
wordt dat op grond van kostprijsvoordelen in de electriciteitsopwekking, van extra toegevoegde waarde in de Nederlandse industrie en van - niet gekwantificeerde - spin-off
voordelen de Nederlandse bijdrage moet worden gecontinueerd .
197 2 De Industriële Raad voor de Kernenergie adviseert over
het NEI-rapport. In het jaarverslag over 1971 meldt de
IRK:"De Raad heeft ... meegedeeld de kwalitatieve conclusies in het rapport geheel te onderschrijven. ... De Raad
heeft uiteengezet . .. dat toepassing van' kweekreactoren
als een absolute noodzaak moet worden gezien".
Tevens staat in het betreffende IRK-advies d.d. 11 januari 1972: "Daarbij heeft de Raad zich onthouden van bestudering van de berekeningen die het NEI voor de kosten baten analyse heeft verricht, omdat naar het oordeel van
de Raad de uitgangspunten voor deze berekeningen zoveel
onzekerheden bevatten, dat aan kwantitatieve uitkomsten
alleen een relatieve waarde kan worden toegekend".
1974 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
schrijft het NEI een herrevaluatie van het in 1971 gepubliceerde rapport. Tot heden is dit rapport ongepubliceerd gebleven. Het NEI is bij deze herrevaluatie bijgestaan door een zgn. fact-finding commission, bestaande
uit mensen van RCN, TNO, SEP en Neratoom. De IRK bestaat
anno 1973 voor meer dan 2/3 uit bestuurders van deze zelfde organisaties.
1975 De IRK adviseert over de herrevaluatie, een tot heden ongepubliceerd advies.
In februari en in mei worden door het NEI aanvullingen op
de herrevaluatie verricht, tot heden ongepubliceerd. Enkele diagrammen hiervan worden door Drs. Bourdrez van het
NEI op het symposium in Delft gepubliceerd, voorzien van
een voornamelijk op het NEI-rapport gebaseerd artikel.
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Op 1 november meldt de NRC, dat directieleden van Samenwerkende Electriciteits Produktiebedrijven, VMF, RSV, TNO,
RCN, Comprimo en Neratoom op 18 augustus een gesprek hebben gehad met Minister Lubbers en enkele van diens ambtenaren. Men zou Lubbers vooral kwalijk nemen, dat hij niet
wil luisteren naar positieve adviezen die hem verstrekt
zijn zoals het in 1974 uitgebrachte NEI-rapport waarin
gerapporteerd wordt dat "introductie van SNR-centrales na
1990 uit economisch oogpunt als gewenst moet v/orden beschouwd" en dat "overheidssteun aan het SNR-project bijdraagt aan het in stand houden van de belangrijke positie
die de machinebouwinaustrie inneemt en dat door deze
steun de bijdrage van deze industrieën aan het BNP en
werkgelegenheid veilig worden gesteld". De IRK bestaat
voor 75% \iit bestuurders van de voornoemde bedrijven en
instellingen; Lubbers zou ook naar het IRK-advies, dat
wil zeggen hun advies, niet willen luisteren.
Voordeel van een snelle kweekreactor is met name dat door omzetting van U-238 in het splijtbare Pu-239 de beschikbare uraniumvoorraden tientallen malen beter benut kunnen worden.
De essentiële vraag is: kan een dergelijke energieproduktiecyclus op basis van versplijting van uit U-238 verkregen Pu239 v/orden gerealiseerd op voldoende veilige én met lichtwaterreactoren concurrerende v/ijze?
Dit kan worden geformuleerd in de vraag: hoeveel meer mag een
commerciële SNR per kWe geïnstalleerd vermogen kosten dan een
LWR, bij een bepaalde uraniumprijs?
Beknopt wil ik aangeven op welke verwachtingen een positief
antwoord op deze vraag moet berusten. Het verschil in vaste
kosten tussen SNR en LWR is:
a + v
^SNR _ 5LWR
3766 • b S N R
bLWR
waarin a+v annuïteit en verzekeringspercentage, I de specirfieke investeringskosten in gld/kWe en b de belastingsfactor
(= aantal geproduceerde kWhe in een jaar/maximaal mogelijk te
produceren kWhe in een jaar) .
Het verschil in splijtstofkosten bedraagt:
0.25 + 0.015 (e - 8)

ct/kWhe

met e de uraniumprijs in $/lb. Deze formule is gebaseerd op de
gegevens van AEC-en NEI-rapporten.
Het verschil in kosten met betrekking tot onderhoud en bedrijfsvoering hebben wij buiten beschouwing gelaten - ongetwijfeld ten voordele van de SNR.
Wat zijn realistische waarden voor de diverse parameters en
welke waarden gebruikt het NEI in zijn 1974-rapport?
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parameter
a

annuïteit opgebouwd uit
L economische levensduur
r rentevoet

"'"LWR
LWR

spec

investeringskosten

belastingsfactor

V

verzekeringspercentage

e

uraniumprij s

NEI
1974

realistisch
anno 1975

20
8
1200

15 - 20 ?
5-10
1400

75
1
10-50

6 0 + 4
1

?

20 - 65

De belangrijkste grootheid
b L W R blijkt voor de ongeveer 50
commerciële lichtwaterreactoren nu, ruim 10 jaar nadat de eerste commerciële eenheden in bedrijf zijn gegaan, 60 + 4% te
bedragen en in de laatste jaren niet statistisch significant
te zijn toegenomen (Atomwirtschaft, November 1975) .
Uit deze gegevens en de formules kan worden afgeleid welke
kostendaling in de specifieke investeringskosten van een SNR
moeten worden gerealiseerd om bij bepaalde uraniumprijs de
SNR concurrerend te maken met een LWR zoals die thans gebouwd
en bedreven worden.
4. Volgens het NEI kunnen dergelijke kostendalingen worden verwezenlijkt tengevolge van leereffekten en schaaleffekten. In
hoeverre dit juist is, is niet te zeggen; niet zelden (b.v.
bij de schaalvergroting van LWR) worden deze effekten geheel
gecompenseerd door hogere veiligheidseisen, bouwvertragingen
etc. Wel vast te stellen is, dat indien de kostendaling
slechts voor 95% wordt gerealiseerd de SNR pas tientallen jaren later commercieel wordt; deze conclusie is in het NEIrapport systematisch verdrongen, omdat ermee het gehele project ineens op de tocht komt te staan.
Over andere aannamen in het NEI-rapport zoals
- dat een in 19 9 0 tot 2 000 gebouwde
"R 2 0 jaar lang met een
belastingsfactor van 75% energie :
leveren, terwijl lichtwaterreactoren meer dan 10 jaar na commerciële introductie
met een belastingsfactor van 60% produceren en onzeker is
hoe de presentatie afneemt bij ouder worden,
- dat de gehele plutoniumhuishouding rond snelle kweekreactoren
geen tegenslagen of kostenverhogingen te zien geeft, terwijl
de problemen en kostenverhogingen bij de eenvoudiger splijtstofcyclus van lichtwaterreactoren nu pas duidelijk worden,
- of de gewenste hoge vermogensdichtheden, hoge opbrand en
hoge kweekfactor kunnen worden gerealiseerd zonder verdere
kostenstijgingen en materiaalproblemen etc.
willen wij hier niet verder spreken.
Op grond van voorgaande zult U wellicht onze conclusie met bebetrekking tot de bedrijfseconomische voordelen van snelle
kweekreactoren ten opzichte van andere energieproduktiesysternen kunnen begrijpen.
a.Bedrijfseconomische voordelen van SNR ten opzichte van LWR
c.q. daarmee concurrerende technologieën slechts kunnen
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worden berekend indien uitzonderlijke leereffekten en
schaaleffekten optreden die niet worden gecompenseerd door
eventueel optredende extra problemen van technische of veiligheidsaard.
b.Gezien het voorgaande kan over het jaar waarin de SNR met
andere systemen kan concurreren alsook over de omvang van de
eventuele voordelen geen zinnig woord worden gezegd. Mede
door gebrek aan kennis over alternatieven, zoals
- hogere conversiefactor LWR
- meer U-235 uit net uraniumerts betrekken
- andere systemen die anno 2000 ter beschikking kunnen staan:
zonne-energie, besparingstechnolgieën,
kan op bedrijfseconomische gronden niet verantwoord worden
dat geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van SNR.
c.Argumenten voor voortzetting van ontwikkeling van SNR moeten
niet op economische gronden, maar op andere gronden worden
gezocht:
- dreigend uraniumtekort; dit hangt onder meer af van het
energieverbruik en de reserveschattingen van uraniumerts,
beide onzeker
- veiligheid en milieubelasting; vooralsnog zijn er weinig
tekenen die wijzen op veiligheids- of milieuvoordelen van
SNR boven bv. LWR, zonne-energie.
Mijn voorganger heeft nu aanschouwelijk gemaakt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een SNR kostprijstechnisch gezien kan concurreren met een LWR. Let wel, hij heeft het alleen gehad over
bedrijfseconomische factoren: aannemende dat
- je de CC gaat vervangen en je maar twee keuzes hebt, LWR of SNR
- je niet wil of kan bezuinigen op het electriciteitsverbruik
- je geen andere alternatieven in de beschouwing wilt of kunt betrekken
dan zal de LWR binnen dit beperkte kader de voorkeur verdienen
boven een SNR.
Is met deze constatering economisch gezien de kous af?
Dat is de vraag die we in deze laatste tien minuten zullen trachten te beantwoorden.
Het kan namelijk zo zijn dat de ene methode ongeacht haar bedrijfseconomische aspecten zo veel of zo'n grote andere voordelen
heeft dat de kostprijs per kW weinig relevant meer is. Overigens
is deze kostprijs in ieder geval wël steeds gepresenteerd als een
belangrijk facet (ten voordele van de SNR).
Laat je andere voor- (of na-)delen zwaarder wegen dan het kostprijsfacet dan dien je het kostprijsverschil tussen SNR en LWR
te beschouwen als een soort investering voor een goed doel - of
voor een niet zo goed doel. In het Verenigd Koninkrijk hebben we
een aantal jaren geleden dit effekt op grote schaal zien toepassen: men sprak van "backing Britain".
Andere dan bedrijfseconomische kostprijsfacetten kunnen dus een
rol spelen. Een deel van die facetten is te kwantificeren, een
nader - meestal groot - deel niet of moeilijk. Toch wordt dit
sedert een aantal jaren door economen geprobeerd, en wel met een
in zijn principes eenvoudig instrument: kosten - baten analyse
(KBA). Ze tellen dan alle voor- respectievelijk nadelen bij el-
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kaar op, trekken de laatste van de eerste af, en wanneer er een
positief verschil is heet het betreffende projekt nuttig. Aan KBA
kleven echter een groot aantal bezwaren. Deze zijn in het kort
uiteengezet in onze bijdrage voor het symposiumboek en ik wil
er nu niet langer bij stil staan.
Waar ik wel nog even bij stil wil staan, zijn die niet- of
moeilijk -kwantificeerbare facetten. Je kunt immers, zo lijkt
het, alleen maar gelijke eenheden optellen of aftrekken. Dat is
juist, maar het betekent niet dat we verder geen uitspraak meer
kunnen doen. Je zou dan als volgt te werk kunnen gaan.
Ten aanzien van de wél kwantificeerbare aspekten voer je de toegestane rekenkundige operaties uit, en vervolgens kom je wat betreft deze aspekten tot een uitspraak omtrent het positief of
negatief zijn van het verschil tussen kosten en baten. Dan stel
je de vraag: weegt dit netto-voordeel (indien deze baten hoger
zijn dan de kosten) op tegen de niet-kwantificeerbare nadelen
(of de risico's dienaangaande) "verminderd" met de niet kwantificeerbare voordelen? Of: in het geval sprake is van een nettonadeel, zijn de te verwachten - maar niet kwantificeerbare voordelen "verminderd" met de mogelijke niet-kwantificeerbare
nadelen een dergelijke investering waard?
Het mag duidelijk zijn dat de beantwoording van dit soort vragen
geen zaak is van een handjevol belanghebbenden of deskundigen,
deskundigen die, zoals uit ander onderzoek blijkt, hechte banden
hebben met de belanghebbenden of zelf belanghebbende zijn.
Om dit te betrekken op de SNR: ook al zou de SNR kostprijstechnisch gezien goedkoper zijn dan de LWR (zoals uit onze onderzoekingen blijkt een zeer onwaarschijnlijk iets) dan is daarmee
nog niet gezegd dat de beslissing gevallen is (omgekeerd geldt
overigens hetzelfde).
Men moet dan immers een KBA zoals net beschreven gaan uitvoeren.
Komt de SNR (of de LWR) er dan nog positief vanaf dan zijn we nog
niet klaar. We hebben dan immers slechts twee alternatieven bekeken: de SNR en de LWR.-Nu is economie de wetenschap die pretendeert ons te kunnen helpen bij het maken van een keuze uit alternatieven. Twee alternatieven is in dat licht een zeer beperkte
hoeveelheid. Dit betekent dus dat het voor de hand ligt eenzelfde
KBA uit te voeren voor nog andere projecten die een oplossing
kunnen aandragen voor onze energieproblemen. Te denken valt aan
alternatieve energiebronnen, efficiëntere toepassing van primaire
energie en ook besparing op het energieverbruik. Het project dat
het best uit de bus komt wint.
Ik moet ü helaas teleurstellen. Geen van de hier bedoelde analy^
ses is in Nederland uitgevoerd.
Toch heeft het NEI een poging gedaan. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken hoefde dit instituut zich echter niet
druk te maken over allerlei mogelijke (neven-)gevolgen van deelname aan het SNR-project of van een SNR op zich. En ook niet over
niet-kwantificeerbare aspecten. Bovendien hoefden geen andere alternatieven te worden onderzocht. Dit vereenvoudigde de zaak natuurlijk aanzienlijk. Tevens wordt daarmee de betrekkelijkheid
van de analyse van het NEI (door haar overigens toch KBA genoemd)
duidelijk. Enkele woorden van waarschuwing'van de kant van het
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NEI waren dan ook op z'n minst op z'n plaats geweest in het rapport .
Een iets nadere beschouwing van de zeer partiële NEI-KBA is echter hier op zijn plaats. Allereerst: voor dit instituut stond het
kostprijstechnisch concurrerend zijn van de SNR ten opzichte van
de LWR als een paal boven water. De volgende stap was: hoe komen
we aan die SNR? Zelf mede-ontwikkelen of kopen buiten de
DEBENELUX?
Het NEI nam aan dat een elders gekochte SNR (een SNR' ) 2 - 4 %
duurder zou zijn dan een "zelfgemaakte" SNR. Een ietwat naïve
vooronderstelling trouwens. Wat zien we nl. bij LWR'en? Westinghouse heeft al een aantal jaren geleden publiekelijk toegegeven
dat het zijn reactoren onder de kostprijs heeft aangeboden,
General Electric deed onlangs hetzelfde (Bovendien kunnen wij met
de beperkte DEBENELUX-markt voor ogen niet verwachten goedkoper
te kunnen produceren dan de Amerikanen wanneer er werkelijk geconcurreerd moet worden).
Volgens het NEI brengen dus zowel een SNR als een SNR X baten met
zich mee bij de opwekking van elektriciteit (ten aanzien van een
LWR); de eerste echter een 2 - 4 % meer dan de tweede. Laten we
eens bekijken tot welk resultaat dat volgens het NEI leidt:
konstante waarde van de baten (in miljoenen guldens)bij deelname
disconto voet

volgens het NEI
1974

10%

8%
T

H

84

122

162

extra toegevoegde waarde

455

726

905

totaal

539

848

1067

electriciteitsraming

L

baten bij de opwekking

'

L

T

H

51

74

98

289

464

571

340

538

669

Alvörens we deze tabel kunnen interpreteren dient nog een term
nader verklaard te worden: de extra toegevoegde waarde. Deze term
staat voor het voordeel dat bij deelname aan het SNR-project aan
de industriële componentenleveranciers zal toevloeien als gevolg
van het hoog geavanceerde karakter van deze produkten als vergeleken met de produkten die momenteel gemaakt worden (deze laatste
cijfers zijn door de industrie geleverd).
Wat is nu het interessante ten aanzien van deze tabel? Bij een
discontovoet van 8% en een laag electriciteitsverbruik (L) komt
+ 20% van de totale baten ten goede aan de maatschappij en + 80%
aan de industrie! Bij iedere andere aanname binnen deze tabel
ligt het baten-aandeel voor de industrie zelfs nog hoger. Hiermee
wordt duidelijk dat zelfs onder NEI-aannamen en -berekeningen
hier eerder sprake is van industriepolitiek dan van energiepolitiek. Het is zeer goed mogelijk (maar niet onderzocht) dat andere
alternatieven even goed en misschien beter aan dat doel beantwoorden. In ieder geval is, dacht ik, wanneer éèri'beslissing ge-
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nomen wordt op grond van de analyse die resulteert in deze tabel
eerder sprake van "backing" de industrie dan van "backing" Nederland .
Ten aanzien van deze zo belangrijke tabel kunnen, tot slot, nog
drie opmerkingen gemaakt worden.
1. Op grond van ons onderzoek lijkt de conclusie gerechtvaardigd
dat geen sprake is van baten uit de electriciteitsopwëkking;
derhalve is ook geen sprake van extra "baten bij de opwekking"
van de SNR ten opzichte var, de SNR .
2. Daarnaast dient te worden vermeld dat bij de berekening van de
"extra toegevoegde waarde" er van uit is gegaan dat het in licentie bouwen van een elders gèkochte SNR geen extra toegevoegde waarde creeërt. Aangezien deze vooronderstelling hoogst
twijfelachtig is kan worden aangenomen dat ook hier de SNR ten
opzichte van de SNR minder in het voordeel zal zijn dan de
voorlaatste "rij in de tabel suggereert.
3. Als laatste opmerking is het interessant er op te wijzen hoe
gevoelig de baten zijn voor het electriciteitsverbruik. Globaal gezien levert een laag electriciteitsverbruik slechts de
helft van de baten op die (volgens het NEI) gepaard zouden
gaan met een hoog electriciteitsverbruik.
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Rede dr. P. Boskma
gehouden op het symposium

'Kernvragen over de Snelle Kweekreactor'

27 en 28 november 1975, Aula TH-Delft

Dr. P. Boskma is wetenschappelijk medewerker bij de Technische
Hogeschool Twente, onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen .

Dit is de enige van de zes gehouden nederlandse inleidingen
welke, behoudens kleine redaktionele wijzigingen, direkt van
de bandopname is weergegeven.Daarom betreft het hier geen
echte "leestekst".Tevens is er helaas aan het einde van de
tekst een door drs. Boskma aangehaald citaat weggevallen,
(wegens slechte bandopname).
,

Mijnheer c;e voorzitter, ik wil proberen heel kort vier opmerkingen
te maken. Ik denk dat de meeste van u het verhaal in de bundel yolezen zullen nebben. Dit is voor een deel wat commentaar en aanvullingen daarop. Die vier opmerkingen betreffen allen een gebied
waar het kwantitatief gezien, vreselijk moeilijk is uitspraken te
doen. Wij hebben altijd de neiging dat als dingen niet kwantitatief
uitdrukbaar zijn, ze in verdere analyses langzamerhand te laten
verdwijnen. Ik zeg wij, omdat ik geloof dat het een algemeen verschijnsel is, zeker voor bètamensen. Het probleem is meestal dat
deze zaken natuurlijk niet onbelangrijker worden als deze niet te
kwantificeren zijn.
De eerste opmerking betreft het probleem van de proliferatie van
kernwapens. Zoals u gezien zult hebben, is mijn bewering, dat momenteel de verspreiding van reactoren in de wereld het belangrijkste kanaal is voor de verspreiding van kernwapens. Dat komt in feite, omdat daarmee de technologische drempel voor het maken van
splijtingswapens zeer klein wordt en van de financiële kant bezien,
het beschikbaar hebben van splijtbaar materiaal vereenvoudigd wordt.
De uitgaven voor plutonium 239 (en ook reactorplutonium) vormt
verreweg het grootste bedrag dat in een programma voor kernwapens
gestopt moet worden. Uit het VN-rapport van 19C8 over kernwapens
kun je afleiden dat dit ongeveer 70% van de prijs van een nucleair
programma uitmaakt. Als deze drempel erg laag wordt, komen wij in
een situatie waarbij motieven voor het verwerven van kernwapens,
zelfs wanneer ze niet al te sterk zijn, zeer belangrijk gaan worden.
Dat betekent, dat wij dan moeten kijken naar de feitelijke situatie.
De situatie van een wereld die in f°ite een anargie is van soevereine nationale staten. En dat is impliciet daarmee gegeven, waar
voor een nationale staat géén veiligheid is, tenzij hij die zelf
verzorgt, het grote probleem van de wereld op het ogenblik. Ik
ben naar een wat hoger niveau overgegaan, maar het is er feitelijk
in onze concrete historische situatie. In die situatie betekent
het, dat, wanneer er situaties van crises als oorlog ontstaan,
er steeds weer landen bereid zullen zijn om tot het uiterste te
gaan, om hun veiligheidsvoorzieningen met militaire middelen
proberen te waarborgen. Zelfs in situaties waarin dit allerminst
lukt. Mijn bev/ering is niet dat dat een goed systeem is, ik ben
uitsluitend aan het beschrijven wat er aan het gebeuren is. Er is
dus ook, wat dat betreft, alleen al, te verwachten dat in een systeem met zoveel nationale staten, over langere termijn gezien,
dit op vele plaatsen zich voor zal doen.
Overigens, het zijn niet alleen directe problemen van nationale
veiligheid, die de overgang naar een kernwapenstaat beïnvloeden,
heel vaak spelen ook problemen van nationale status en nationale
trots mee. Ook in officiële statements van landen daarover, (het
land dat zijn rol in de wereld weer moet vinden, zijn rol in de
v/ereld moet verwerven.) Dit heeft feitelijk een grote invloed in
de besluitvorming. De problemen rondom de verspreiding van kernwapens worden erg duidelijk, als ik nog twee opmerkingen maak over
de recente problemen met het non-proliferatieverdrag, het verdrag
dat uiteindelijk na veel moeite, in 1970 tot stand is gekomen,
wereldwijs bedoeld, maar nog altijd het verdrag, waarvan een aantal
erg belangrijke staten, die in staat zijn om kernwapens te maken,
geen partij zijn. De Review-conference, een soort evaluatieconfe-
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rent.ie van dat verdrag, is, zoals afgesproken in mei 1975 in Genève
gehouden, het is een grote mislukking geworden. Daar is heel sterk
in naar voren gekomen, dat vele van de niet-nucleaire landen vinden dat hun veiligheid - in een situatie waarbij enkele landen wel
kernwapens mogen hebben, gelegaliseerd door dat verdrag - een situatie is, waarbij ze zich niet behaaglijk voelen.
Zeker niet, wanneer die landen met kernwapens en dat zijn in het
bijzonder ae VS en de Sovjet Unie, hun verplichtingen in. het verdrag, te v/eten: te komen tot nucleaire ontwapening, in het geheel
niet nakomen.
het tweede is, dat de niet-kernwapen-staten zich ernstig verzetten
tegen het discriminerend karakter van dat verdrag. Dat maakt, dat
vele landen vinden dat zij hun eigen v/eg eventueel wel zullen gaan.
Als dat verdrag in feite niet de functie kan hebben die het moet
vervullen - Joegoslavië heeft dat aan het eind weer duidelijk gemaakt - en als de kernwapen-staten niet tot iets- bereid zijn, dan
zullen sommige landen dat verdrag in feite negeren. Diplomatiek
gezegd, hun positie herzien. In concreto is op die conferentie
ook het probleem van de civiele nucleaire technologie aan de orde
geweest. Onderkend is op brede schaal, vooral in die landen, die
civiele nucleaire technologie leveren, dat dit het belangrijkste
kanaal van proliferatie is. Geprobeerd wordt, sinds een paar jaar,
om te komen tot afspraken tussen deze industrielanden met betrekking tot de levering van onderdelen van de nucleaire technologie,
reactorvaten, uraanverrijkingsinstallaties etc. Er is een lijst
van dit soort installaties en onderdelen ervan gemaakt waarvoor
speciale controlesystemen zouden moeten bestaan. Die besprekingen
verlopen slecht. In de zin dat ze, voor een deel politiek gezien,
weer het karakter krijgen van een hegemonie van de industriestaten
en zeer weinig kans zullen maken mondiaal geaccepteerd te worden.
Een tweede punt is dat deze besprekingen niet eens - als u kijkt
naar de persberichten, en we veronderstellen dat die redelijk
zijn, over de geheime bijeenkomst vorige week in Londen - hebben
geleid tot de uitspraak dat bij grote leveranties op zijn minst
de landen aan wie geleverd wordt, partij zouden moeten worden bij
het non-proliferatieverdrag.
Dit hele probleem wordt in hoge mate verergerd door kweekreactoren
als die in een industrieel stadium zouden komen. Immers, op dat
ogenblik is er geen houden meer aan met betrekking tot de verspreiding van plutonium. Plutonium moet, overal waar reactoren
zijn, aanwezig zijn. Overal heen getransporteerd worden, bijv. naar
de plaatsen waar splijtstofelementen gemaakt worden. Waar je bij
conventionele reactoren nog kunt zeggen, dat je pogingen kunt
ondernemen, en daar wordt naar gezocht, om uraanverrijkingsinstallaties en splijtstofopwerkingsbedrijven uit de sfeer van de nationale staat te halen, zou zelfs dat, ten aanzien van de kweekreactor, geen enkele oplossing betekenen. Conclusie: gegeven de stand
van het verdrag, als aanwijzing hoe het verloopt met de non-proliferatie, gegeven het feit dat onvermijdelijk bij het gebruik van
kweekreactoren op min of meer massale schaal, plutonium aanwezig
zal zijn, is de drempel voor het maken van kernwapens dusdanig
klein, dat verwacht moet worden dat wij een wereld vol kernwapenstaten krijgen. Dit is geen beoordeling, maar een uitspraak die,
zoals in de sociale wetenschappen
niet vast is, maar een uitspraak naar alle waarschijnlijkheid.
Een tweede opmerking die ik wilde maken, betreft een probleem rondom wat ik maar genoemd heb, de intensivering van oorlogsgeweld.
Ik weet niet of het u opgevallen is. In de laatste fase van het
Vietnamconfliet is zeer schielijk een reactor in Zuid-Vietnam ont-

manteld. Dat is alleen maar een symptoom van situaties die zich
vele keren zullen voordoen. Immers, bij conventioneel oorlogsgewei
- in situaties waarbij reactoren echt compleet kapot raken en de
radioactiviteit op grote schaal naar buiten komt, wat ongetwijfeld
ergens zal gebeuren - zijn de effecten rondom radioactiviteit van
zulke reactorongelukken kwalitatief vergelijkbaar met effecten
van het gebruik van kernwapens. Ik wil nu in dat verband een opmerking maken. In de eerste plaats met betrekking tot de commissie
reactorveiligheid (CRV) die kortgeleden een op zich waardevol rapport over het programma van de regering heeft gepubliceerd, üe CRV
kor.it interessant genoeg tot de conclusie, dat dit geen intensivering van de oorlog zou betekenen omdat men zich niet voor kan stel
len dat reactoren gebombardeerd zouden worden. Ik moet u zeggen,
dat begrijp ik wel, uitgaande van de gedachte, dat de commissie
reactorveiligheid zich een voorstelling maakt van de oorlog als
een soort gecompliceerd schaakspel. Dit is echter allerminst
het geval. Als je in concreto kijkt naar de sociale realiteiten,
dan is een oorlog een ongeorganiseerd chaotisch gebeuren waar in
vele gevallen men niet precies weet wat er gaande is en waarbij on
gehoord veel dingen voorkomen die niet gepland zijn. Dat er wel
eens een keer iets niet gebeurt, omdat geprobeerd werd het te voor
komen, zegt niet, dat er niet ontzettend veel dingen gebeuren
die juist niet gepland zijn. Een tweede opmerking die ik wil
maken betreffende de intensivering van oorlogsgeweld, gaat over
Europa. Veronderstel - en nu differentieer ik niet specifiek tussen kweekreactoren en conventionele reactoren - dat wij in Europa
op vrij grote schaal deze reactoren invoeren. Herinnert u zich
even dat het systeem dat wij in Europa hebben en v/at onze veiligheid zou moeten garanderen, het zgn. systeem van afschrikking is.
Een systeem wat overigens interessant genoeg qua formele structuur, behept is met exact dezelfde problematiek die nu aan de orde
is bij reactorongelukken. (Exact dezelfde logische structuur van
problemen, maar dat is een zijdelingse opmerking.) Dit is het
systeem waarmee wij onze veiligheid garanderen en m.i. een lek
systeem.
Voor Europa heeft het een specifieke variant, dat is de zgn. flexible .- response; - u hebt het vele keren in de krant kunnen lezen de strategie van het aangepaste antwoord. Bij een laag niveau van
vechtintensiteit aan v/estelijke kant - het is door het westen
geïntroduceerd - bestaat de conceptie dat men de vijand in het
onzekere laat, op welk niveau men zal antwoorden. In ieder geval
op een intenser niveau. En waarbij in het bijzonder in het onzekere gelaten zal worden op welk niveau nucleaire wapens zullen
worden geïntroduceerd. In crisissituaties, zoals door velen is geargumenteerd, creëert die flexibele respons uiterst spannende
situaties, vanwege de doelbewust geïntroduceerde onzekerheid. In
die crisissituatie is het bovendien zo, dat de communicatieproblematiek erg complex wordt en het in vele gevallen onduidelijk is
wat er precies gebeurt. Opnieuw hetzelfde probleem.
Essentieel voor de hele conceptie is - en u hoort dat vele'keren,
ook in Nederland, door de meeste politieke partijen en defensiespecialisten beweren - dat er een grote brandgang is tussen conventioneel geweld en nucleair geweld. Wanneer het in Europa tot
vechten komt met op het ogenblik voorradige tactische kernwapens
zal dit het einde van Europa betekenen. Door het introduceren van
vele reactoren in West-Europa, creëren wij een situatie waarbij
bij lokale conflicten, waar in crisissituaties, die erg moelijk
overzienbaar zijn, per ongeluk reactoren kapot gaan, plotseling
de berichten zullen verschijnen dat er overal radioactiviteit is
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en dat er dus met nucleaire wapens gevochten is. In concreto gaan
die berichten dan functioneren als een soort diffuus tussengebied,
tussen wat dikteerbare effecten betreft, conventionele wapens en
nucleaire wapens. Het lijkt mij dat vanuit het oogpunt van nationale veiligheid dit probleem niet onder tafel moet. Ik wil er nog
een opmerking bij maken. U hoeft daarbij ;iet te denken aan de
Russen; om het maar even primitief te zeggen, dus de gewilde massale oorlog. Dat lijkt mij voor Europa geen realistische zaak. U
moet denken aan het meer waarschijnlijke conflict voor de toekomst
van Europa: lokale crisis- en oorlogshandelingen die ongewild door
regeringen dreigen te, of feitelijk gaan, escaleren en niet onder
controle te houden zijn. Daar kennen wij natuurlijk ontzettend veel
voorbeelden van; dat is voor Europa verreweg het grootste risico,
want, Europa stikt nog steeds van de conflicten, overal. Conclusie,
introductie van reactoren en in het bijzonder kweekreactoren met
zijn grote hoeveelheden plutonium -daardoor zijn allerlei groepen
ook in staat om .op een zeker ogenblik kleine voor mijn part,
primitieve nucleaire wapens.te maken en daarmee ook in staat zijn
om de nucleaire drempel te overschrijden - levert een probleem op
voor de Europese veiligheid, dat wij niet moeten onderschatten.
Derde opmerking: ik wou ook nog iets zeggen over sabotage en terrorisme. Ik zal dit niet uitvoerig toelichten maar, als u even naar
de cijfers kijkt, dan lijkt me de stelling duidelijk dat kweekreactoren op grote schaal geïntroduceerd, niet mogelijk zijn, zonder
een zwarte markt in plutonium. Een detectiesysteem van welke
nauwkeurigheid dan ook is niet in staat - als je kijkt naar de hoeveelheden plutonium die nodig zijn voor het maken van een bom om misbruik te signaleren. Bovendien, gaat het natuurlijk om het
grote probleem wat betrouwbare groepen zijn. Denkt u bijv. aan een
Europees conflict waar groepen heel doelbewust, hetzij van rechts
hetzij van links, geïnteresseerd zouden zijn in het verhogen van de
crisis. Dat kunnen zeer respectabele mensen zijn; ik bedoel respectabele mensen in de zin van als je ze op straat ziet lopen,
ze een net pak aan hebben en dat ze nog niet een keer in hun leven
gescheiden zijn, in die zin bedoel ik het. Ik wil er nóg eens op
v/ijzen, dat de sociale werkelijkheid van onze tijd er een is met
ontzettend veel problemen rondom ongelijkheid als bron van conflict.
Conflicten die zich niet meer beperken tot de plaats en de tijd
waar ze uitgevochten worden. Dat is voor Europa niet onrealistisch.
U ziet op het ogenblik het voorbeeld in Ierland, maar denkt u er
eens over na wat er zou gebeuren wanneer in Portugal of Spanje
ernstige dingen zouden gebeuren, of wat er in Yoegoslavië, na de
dood van Tito, zal plaatsvinden. Er zijn even zovele plaatsen waar
diffuus geweld niet gelokaliseerd zou hoeven te blijven tot een
bepaalde situatie, zeker niet wat West-Europa betreft.
Wanneer de commissie reactorveiligheid het probleem van sabotage
bespreekt, dan bespreekt zij het probleem van het enkele kwaadwillend individu. Na een beschouwing over het beveiligingsplan
komt de commissie tot de conclusie - nogmaals, een waardevol rapport op vele punten - 'de commissie is op grond van deze overwegingen van mening dat er voldoende technische en administratieve
voorzieningen zijn die het kwaadwillende individue praktisch onmogelijk maken ernstige schade aan te richten in een kernenergiecentrale, waarbij een bedreiging van de volksgezondheid zal ontstaan. ' Maar dat is een kleine categorie en de minst belangrijke
categorie voor het sabotageprobleem. Een probleem parallel hieraan
is het probleem van de bewaking van kernwapens. U ziet, ieder vak
heeft zo zijn deformatie. Maar ik bedoel het probleem is vergelijkbaar .

Wij hebben in Europa een dikke honderd opslagplaatsen. Welke bedreigingen vinden de VS, als beheerders van die kernwapens,
realistisch? Schlesinger heeft 1 april van dit jaar niet als grapje, maar serieus een rapport over de nucleaire wapens in Europa
uitgebracht op verzoek van net Congres. Dit heet 'The theater
nuclear force posture in Europe'. In de ongeklassificeerde versiewordt. over het probleem van de bewaking van kernwapenplaatsen het
volgende gezegd (site security heet dat) 'The potential threats to
nuclear weapons by terrorist elements had been of serious concern
since the stare of international terrorism in 1970. The activities
of such groups may continue and possibly increase in the future.
While nuclear weapons security programs have previously been
directed toward countering.a threat from a small group attempting
to cover the gain entry into storage sites, it has become evident
that preparations must be made to defend the weapons against an
overt, violent attack by a larger group, using sophisticated
querilla tactics' ... 'Site security has been, and wil continue
to be a subject of utmost concern to insure adequate protection
for nulear weapons deployed in Europe'. Dit hangt samen met de
ontwikkeling van allerlei nieuwe conventionele wapens en het v/ordt
door het Amerikaanse leger, voor guerilla-activiteiten in Europa
als realistisch beschouv/d. Dat zou nog tot daar aan toe zijn, ware
het niet dat reactorongelukken de omvang kunnen hebben die, zoals
al door verschillende mensen genoemd, desastreus voor een land kunnen zijn.
De laatste opmerking die ik wil maken, en dan is mijn tijd om, gaat
over bev/apingssystemen en persoonlijke vrijheid. Eén van de oorzaken waar, voor mijn gevoel de discussie steeds weer moeilijk door
loopt, ligt in het onuitgesproken beeld van de situatie waarover
gediscussieerd wordt. Ik kan mij zeer goed voorstellen dat iemand,
die bezig is in een project en reactoren bouv/t en de zekerheid
daarvan bekijkt, in een wereld leeft van het eventueel slecht technisch functioneren van het geheel, welke niet de v/ereld is van
misdaad, van laten wij zeggen, de sociale werkelijkheid in al zijn
complexiteit. Niet alleen de misdaad, maar ook
politiek geweld
(het woord terrorisme v/il ik ock nog even zeggen, gebruik je zo
makkelijk). In vele gevallen gaat het om politiek geweld en cat is
iets anders dan misdadig geweld. Als je vanuit die context, naar
de v/ereld kijkt, dan praat je niet over de sociale realiteit waarin dingen gebeuren. Dat betekent dat, wanneer je naar veiligheidssystemen kijkt, je een systeem kunt ontwerpen wat technologisch
ontzettend goed is; dat is dan geen uitspraak over de veiligheid
van dat systeem in concrete sociale werkelijkheid. Vandaar dat een
hele hoop opmerkingen die ik nu ga maken, waarschijnlijk mensen
zullen kriebelen in de zin van wat hij nu gaat zeggen, dat zijn
weer van die vervelende dingen, wij doen toch ons best. Ik wil
expliciet van te voren zeggen dat ik in veel gevallen daar allerminst enige twijfel aan heb. Het lijkt me dat terecht gesteld is,
dat de nucleaire technologie, vergeleken met andere technologieën,
één van de veiligste is, en er de meeste aandacht aan veiligheid
besteed wordt. Desalniettemin, is het niet mogelijk wat de commissie reactorveiligheid zegt en daar wil ik het eigenlijk even
over hebben, om met materiële en constructieve maatregelen reactoren volledig te beschermen; immers, er zitten mensen in, die
men.sen zitten in sociale verbanden en op allerlei manieren is
het mogelijk dat er dysfuncties gevormd worden, of individuen wat
raars gaan doen, of weet ik wat. Het is weer hetzelfde probleem,
betrouwbare mensen. Wie is geen security risk? Een oud probleem
van iedere samenleving. Overal komt op zeker ogenblik de vraag
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aan de orde, wanneer iemand beschouwd moet v/orden als voldoende
betrouwbaar. Er is sociaal w e t e n s c h a p p e n j k geen antwoord op.
Nogmaals, dezelfde mensen die ik net genoemd heb, keurige burgers,
liet is niet voorspelbaar dat daar niet .iets, zo maar plotseling vanuit deze termen gezien - mis mee zou zijn.
M.a.w. sociaal 'wetenschappelijke methoden voor een goede garantie
bestaan niet. Gelukkig zou je bijna zeggen, dat mensen nog zo onvoorspelbaar zijn.
Security risk. Hoe groot is die? Wel, iedere verantwoordelijke bestuurder zal willen maximaliseren omdat hij zich immers niet kan
permitteren dat, mocht er iets mis gaan, blijkt dat hij niet zijn
best gedaan heeft. Wat gaat hij dus doen? Hij zal zorgen dat hij
weet welke mensen hij binnenhaalt. In feite betekent het dus dat
je beroepsverboden krijgt. Interessant is nog een opmerking.
Oppenheimer, u wel bekend, is op zeker ogenblik ook een security
risk geworden. Er is een uitvoerig proces over geweest. Ik kan
het u zeker aanbevelen eens te lezen. Het is het document van de
20e eeuw, rondom de problemen van verantwoordelijkheid en technologie. Heel interessant is, dat hij uiteindelijk veroordeeld is
vanwege 'fundamental defacts in character'. Dat is het proces.
Natuurlijk is het niet zo, dat het alleen geldt voor de mensen die
er v/erken, maar ook hun familie en niet te vergeten die vent
waarmee ze dan altijd in de kroeg gesignaleerd werden.
U ziet het in concreto met de problemen van de kernwapens van de
VS in Europa. Ik heb daar een paar getallen voor gegeven. Ik zal
ze hier niet herhalen. Het is wel zo, dat als wij die getallen betrekken op het aantal mensen dat er bij hoort, dit niet 3% is;
de heer Lovins komt ongeveer op 10%. Maar goed, dat is een detail.
Wel wil ik nog even aanhalen wat door Goodpaster gezegd is.
'De mensen die verwijderd zijn, zijn verwijderd 'under a programm
design
to identify those who might be subject to blackmail or
irrational behaviour' '. Dat, dames en heren, is de standaardformulering als je groepen weg wilt hebben, of dat nu Joden zijn, of
homosexuelen. Het is de typische karakteristiek waarmee deviant
gedrag er uit wordt gehaald, want deviant gedrag is per definitie
gevaarlijk gedrag, onbetrouwbaar. Gegeven onze opvattingen over
democratie, waarbij het essentieel voor het politieke proces is,
dat groepen met afwijkende meningen met elkaar kunnen discussiëren
en in confrontatie met elkaar kunnen komen, betekent dit niets meer
of minder, dat je gaat afkappen aan wat getolereerde opinies zijn,
getolereerd zijn via normale maatschappelijke sancties (in wat
voor beroepen ze mogen komen, wat ze allemaal voor dingen mogen
doen en wat we allemaal tolereren omtrent hun uitspraken). Dit
werkt heel subtiel. Degene van u, die de periode van de koude oorlog nog hebben meegemaakt, zullen weten dat het begrip 'fellowtraveller' een heel karakteristiek begrip was, waaronder je alles
ving wat niet in het bestaande denkraam van anticommunisme, in die
periode, paste.
Kijkend naar dit specifieke onderwerp, de kweekreactor, is het eigenlijk zo, dat daar, vanweg de grootschaligheid van de plutoniumtechnologie, deze zaak nog geïntensiveerd wordt. Specifiek zijn de
problemen daarin nauwelijks. Het geldt ook voor het op grote schaal
introduceren van gewone reactoren.
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In het symposiumboek heeft mijn vriend Haks, die ik zo plotseling
moet vervangen, zijn kox'te bijdrage besloten met de woorden, dat
het Kalkar-project in de afgelopen tijd met vele, onweerlegbare
argumenten van zijn civiele schaapsvacht is ontdaan en dat de militaire wolf duidelijk zichtbaar is geworden.
Hoevele pogingen zijn er niet gedaan om "net militaire aspect buiten beschouwing.te laten, om het te onttrekken aan de openbare
discussie. Allerlei deskundigen - van de SEP, van de'industriële
bedrijven die aan het project meewerken -, ook een aantal politici trouwens, stelden dat het vraagstuk van kernwapens, van proliferatie van deze wapens en de in West-Europa steeds weer opduikende kwestie van een Europese kernmacht, niet aan de orde
zouden zijn.
Nog dezer dager, heeft Minister Vredeling er echter op gewezen,
dat het probleem van de Europese kernmacht nog steeds hangt. Hij
zei, dat we er rekening mee moeten houden, dat bij het voortgaan
van de Europese integratie in de richting van een politieke unie
deze problemen zich meer en meer zullen opdringen. Dat betekent
niets anders dan dat de proliferatie van het kernwapen ook binnen
West-Europa een dreigend gevaar is. Niet voor niets heeft de
Duitse Bondsrepubliek steeds verklaard, dat zij een Westduitse
deelname aan een Europese kernmacht niet zag als onderworpen aan
de verbodsbepalingen van het non-proliferatieverdrag.
Nu moet ik zeggen, dat er ook onder de tegenstanders van het
Kalkar-project mensen en stromingen waren, die huiverig waren
om deze kant van de medaille te zien of te willen zien.
Sommigen wilden dat afdoen met de redenering dat dit nu eenmaal
het speciale trauma was dat de communisten met zich droegen, een
soort uit de bezettingstijd overgebleven syndroom. Een psychologische uiteenzetting, die inhield - om met prof. Von der Dunk te
zeggen - dat "de ratio dobbert op emoties, op verdrongen traumata en opgepotte frustraties" (NRC, 24 november 1975),
moest het buiten beschouwing laten van dit gevaar een
schijn van wettiging geven. Ja, ze moest helpen de gedachte aan
de gevaren van proliferatie naar West-Duitsland te verdringen.
De feitelijke ontwikkeling van de afgelopen tijd heeft echter aan
een ieder die het zien wil tenminste - aangetoond, dat de bouw
van de SNR-300 niet ontkoppeld kan worden van het voortdurende
streven, met name ook van op expansie gerichte krachten in de
Bondsrepubliek, om zeggenschap over atoomwapens te verwerven. De
kennis om ze te maken, is reeds aanwezig.
Niet voor niets schreef dan ook de New York Herald Tribune in een
commentaar over de Westduitse overeenkomst met Brazilië het volgende: "Bonns ondertekening van een overeenkomst om aan Brazilië
een volledige atoomindustrie voor miljarden dollars te verkopen,
met inbegrip van de technologie, die het mogelijk maakt atoomwaens als electriciteit te produceren, is zowel een tragedie voor
West-Duitsland zelf, als voor de mensheid als geheel."
Dergelijke contacten zijn er ook tussen de Bondsrepubliek en
Zuid-Afrika. Men kan zich daarbij dan afvragen wat het lang geheim gehouden bezoek van generaal Günther Rail aan het Zuidafri.kaanse atoomcentrum Pelindaba te betekenen heeft, terwijl ook de
vraag rijst of het bezoek dat de kernfysicus prof. Kistemaker
bracht aan datzelfde centrum een plaats verdient onder het hoofdstuk "culturele uitwisseling"!
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Er is een directe samenhang tussen kerncentrales,verrijkingsfabrieken en -technologie enerzijds en het vervaardigen van atoomwapens anderzijds. Dat is vorige week onderstreept, toen de Tweede Kamer bij meerderheid van stemmen besloot een halt toe te roepen aan de levering van reactorvaten (zoals bekend maar een onderdeel van een kerncentrale) aan Zuid-Afrika. Terecht werd daarbij
ook verwezen naar het non-proliferatieverdrag, dat het Vorsterbewind nooit heeft willen tekenen.
Ondanks dit verdrag, dat zich keerde tegen de spreiding van kernwapens, gaat de uitzaai voort. In feite wordt het verdrag voortdurend ondermijnd en dat geschiedt onder het mom van de behoefte
aan energie, an de uitputting van grondstoffenbronnen en zelfs
gecamoufleerd als steun aan de landen van de "derde wereld", als
"ontwikkelingshulp"
De verwijzing naar de contacten met Zuid-Afrika en Brazilië toont
reeds dat men zichzelf een blinddoek zou voorbinden als voorbijgegaan zou worden aan de activiteiten op dit gebied van de Duitse
Bondsrepubliek. Daarbij komt dan nog dat het gaat om de voornaamste militaire macht van de NAVO in Europa, om de mogendheid met
de grootste conventioneel-militaire macht. Om een mogendheid met
het sterkste militair-industriële macht in West-Europa, waarvan
het zwaartepunt - en dat is niet toevallig - ligt in delen van
het land waar ook reactionaire opvattingen het weligst kunnen
tieren.
Op het gebied van de kernenergie springt naar voren, dat enkele
Westduitse concerns een dominerende rol vervullen, met enorme financiële steun van de overheid; nauw tezamen werkend hebben deze
concerns een grote concurrentie-kracht getoond en het zou misschien best de moeite waard zijn om eens te onderzoeken hoever
deze concerns al geïnfiltreerd zijn in de totale energie-sektor.
Ik wil de andere, reeds opgesomde gevaren van de snelle kweekreactor voor mens. en milieu niet herhalen. Zij zijn op zichzelf
al voldoende om de eis te beklemtonen, dat de Nederlandse deelname aan Kalkar beëindigd moet worden en dat het project niet moet
worden voortgezet. Maar ook het militaire aspect, de gevaren van
verdere spreiding van kernwapens, dienen in onze argumentatie opgenomen te zijn. .Het lijkt mij dat ook dit aspect met wijd geopende ogen moet worden gevolgd. Met name omdat de produktie van
en handel in wapens en de verovering van markten daarvoor zo'n
belangrijke rol is gaan spelen.
Nu wordt soms tegengeworpen, dat daar toch niets aan te doen is.
De Bondsrepubliek, zo heet het dan, heeft toch alles al wat nodig
is; de hele cyclus wordt toch geleverd aan Brazilië. En als vanuit Nederland geen reactorvaten aan Zuid-Afrika worden geleverd
zullen de concurrenten uit de Bondsrepubliek het wel doen. Dat is
de gedweeheid en meegaandheid, die herinnert aan de houding
van de burgemeester die in de oorlogsjaren op zijn zetel bleef
zitten.
We ontmoeten ook een ander , uiterst cynisch
argument. Dit is
treffend geformuleerd door André Giraud, een van de topmensen
van f^-t-Franse atoomprogram. Hij antwoordde in een televisiedebat
op een vraag over de atoombom die India gemaakt heeft: "Alleen
het feit, dat India een bom heeft gemaakt, behoeft nog niet te
betekenen dat wij het zonder electriciteit moeten doen". Zo zijn
alle trossen losgegooid. Omdat Zuid-Afrika de apartheid kent en
agressie pleegt in Angola of omdat Brazilië de rol van gendarme
in Zuid-Amerika kan gaan spelen, behoeft West-Duitsland zich toch
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de mogelijkheid niet te ontnemen om electriciteit voort te brengen! En is het dan ook: omdat West-Duitsland de beschikking over
het atoomwapen kan krijgen en de atoombewapeningswedloop nieuwe
stimulansen zou krijgen, mag Nederland niet in het donker zitten?
Nee, zo mag dit vraagstuk toch niet worden benaderd! Waar het voor
ons land direct om gaat is dat wij niet medeplichtig mogen zijn
aan de ondermijning van het non-proliferatieverdrag; wat dat betreft is nucleaire discriminatie van de Bondsrepubliek beslist
geen schande! Wij moeten onze eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de spreiding van kernwapens en het uitbannen van het
atoomwapen beseffen en naar dit besef handelen.
Dat betekent ook, dat Nederland niet de rol van tussenstation
moet gaan innemen. Zo in de geest van: wij werken samen met de
Bondsrepubliek, heel vredelievend en energie-bewust, en wat zij
dan doet met Brazilië en Zuid-Afrika gaat ons niets aan. Het is
simpel gezegd, maar het dreigt wel de realiteit te worden.
Het lijkt mij fundamenteel dat ons land niet in de praktijk een
steunfunctie vervult voor het streven naar macht en invloed van
kringen in de Bondsrepubliek, die indertijd bij monde van Strauss
gezegd hebben dat zij de beschikkingsmacht over het kernwapen beschouwen als het beslissende kriterium van nationale souvereiniteit. Ook in andere kringen wordtvdit langzamerhand duidelijker gevoeld. Een verder denken over dit vraagstuk is dringend vereist.
Daarbij moet het niet alleen gaan om het verzamelen van economische gegevens, die laten zien dat Borssele door Siemens gemaakt
is, op grondslag van Nederlandse know how, dat het UCI-project
in Almelo berust op samenwerking met Westduitse bedrijven en dat
Nederland 15 procent in het Kalkar-project mocht bijdragen, als
een vijgeblad om het streven naar grotere Duitse mogelijkheden
op het gebied van kernwapens te camoufleren. Er is een omvattend
inzicht vereist, dat zowel de economische als ook de politieke
en militaire zijden behelst.
Natuurlijk hebben diegenen gelijk die zeggen dat er om een fatale
ontwikkeling op het gebied van de kernwapens te keren, meer nodig
is dan het beëindigen van de Nederlandse deelname aan Kalkar en
het in acht nemen van het non-proliferatieverdrag. De drang naar
een nieuwe bewapeningswedloop en de uitbreiding van de atoombewapening, zowel door proliferatie in de breedte als door verticale proliferatie, d.w.z. een grotere verscheidenheid in strategische en taktische atoomwapens, kan uiteraard niet alleen door
activiteit in Nederland worden verhinderd. Daarvoor is een krachtig en massaal optreden in vele landen nodig om door vorming van
tegenmacht hen te weerstreven die alles van hun huidige machtspositie verwachten. Maar primair is alles te doen en alles te laten wat ons medeplichtig kan maken. In de jungle van de internationale toestand dienen w;-,j te begrijpen waar het Nederlandse belang ligt en hoe wij in Nederland dienen op te treden om niet als
pasmunt te worden gehanteerd. Natuurlijk is de overeenkomst van
Helsinki, die de uitkomst van de tweede wereldoorlog bevestigde,
een belangrijke bijdrage aan de vrede in Europa. Deze zal 'echter
gevolgd moeten worden door verdere stappen voor het verankeren
van de veiligheid en door waarborgen tegen machtsmisbruik door
hen die zich daarbij niet wensen neer te leggen. Voor ons land
lijkt mij daarbij het verwijderen van de atoomwapens van Nederlands grondgebied en het resoluut afwijzen van nucleaire taken
binnen de NAVO van enorm belang.

45

Ik kom nu aan de vraag of het optreden tegen proliferatie van
kernwapens niet betekent dat er opgetreden moet worden tegen elke toepassing van de kernenergie in het algemeen. De gevaren van
de snelle kweekreactor staan vooral in de aandacht, maar zo luidt
het, brengt niet alle voortgang op het gebied van kernonderzoek
het gevaar van de atoomspreiding met zich mee.
Het is volstrekt juist dat de kernenergie zich aan de wereld
hei>.ft gepresenteerd met een daverende klap en een paddestoelwolk.
Het is trouwens nog steeds de voornaamste wijze waarop de kernenergie zich manifesteert; hoe vaak is de "overkill", het vernietigingsvermogen van de atoomwapens die in de arsenalen liggen
opgeslagen, al niet berekend: "men meet de dood soms na, bij vol
verstand", dichtte Du Perron reeds.
Toch lijkt het mij dat dit niet de enige maatstaf van beoordeling
kan en mag zijn. Welke sector van de wetenschap kan uiteindelijk
niet gebruikt worden voor militaire doeleinden en voor massavernietiging. Het onderzoek dat verricht is op biologisch en
chemisch gebied, met als prettig bijverschijnsel dat dan de industrie niet aangetast wordt, spreekt ook boekdelen.
Gevaren kunnen er dus steeds zijn. Maar dit wordt ook wel zo benut, dat er gespot wordt over gevaren. Het komt dan tot uitvoerige berekeningen en vergelijkingen over de gevaren op de weg,
het risico van de autobestuurders en van de bromfietsrijder, of
van de kinderen die een ongeluk krijgen in de ouderlijke woning.
En dan, zo heet het, valt het gevaar nog wel mee. Vandaar tot aan
de kreet "Je moet gevaarlijk durven te leven" is er niet zo'n
grote afstand.
Een humanistische aanpak daarentegen moet er steeds vanuit gaan,
dat de veiligheid van mens en milieu moet voorop staan. Het gaat
erom elk risico, hoe onduidelijk het misschien nog moge zijn, te
zien, beter te leren kennen en het te voorkomen, het tot een minimum terug te brengen. En ook hierbij gaat het in eerste plaats
om de beoordeling van de concrete toestand in het eigen land.
Wij denken dat de kernenergie bij goede aanwending voor de mensheid positieve betekenis zal hebben, mits men er tenminste van
uitgaat dat het maatschappelijke stelsel zoals dat thans ook in
ons land bestaat niet eeuwigdurend zal zijn en plaats zal moeten
maken voor een beter werkend, op gemeenschapsbezit berustend
maatschappij systeem. Juist daarom is het onjuist om bij voorbaat
banvloeken uit te spreken over de kernwetenschap. Verboden en
mandementen hebben nog nooit de ontwikkeling kunnen tegenhouden,
noch diensten verschaft aan de mensen.
Voorzichtigheid en omzichtigheid is evenwel vereist en mogelijk.
Ons land bevindt zich toch in de vrij uitzonderlijke situatie,
dat terwijl de SEP al maar zegt dat het aardgas opraakt, er steeds
nieuwe gasbellen worden aangeboord, soms twee per week! De geschatte voorraad aardgas stijgt en stijgt.
Juist alles wat door de massale anti-Kalkar-aktie te voorschijn
is gekomen en in de openbaarheid is gebracht, dwingt om de risico's van de toepassing van kernenergie goed te bestuderen en ze
op basis van kennis te beteugelen. Een kritisch testen van onderzoekingsresultaten is toch een kenmerk van ware wetenschap.
Ik herhaal: voor onze energievoorziening is overhaasting niet
nodig. Dit geldt zeer in het bijzonder voor de snelle kweekreactor., die ook in leidende EEG-kringen "onontbeerlijk" word
geacht en waarvan uitstel "rampzalig" wordt genoemd. Met daarbij
dan wel als belangrijkste argument, dat de grote concerns "ernstige financiële verliezen" vrezen als de procedures voor de bouw

van kerncentrales worden vertraagd. .In het algemeen geldt, dat
juist uitgaande van de nationale belangen een eigen program ontwikkeld moet worden voor verdergaand wetenschappelijk en technisch
onderzoek, zonder z.ich
te onderwerpen aan EEG-verlangens en
zonder zich te laten maken tot verlengstuk van concerns en machtsgroepen in de Duicse Bondsrepubliek.
Het is voor de toekomst van ons land juist nodig om zelf het heft
in handen te nemen, uitgaande van alles wat we nu weten en waarvoor we moeten zorgdragen; met name inzake de veiligheid voor
mens en milieu.
Tot slot de vraag of het aan de wetenschap of de wetenschappelijke werkers zou liggen/ dat het proliferatiegevaar toeneemt.
Deze vraagstelling komt erop neer-, dat de onderzoeker schuldbewust, met gebogen hoofd, als een potentiële vijand van de mensheid door het leven zou moeten gaan. Als medeplichtige bovendien
van een systeem dat in steeds verder gaande mate de ene grendel
na de andere op allerlei deuren moet zetten en zoveel moet
screenen dat de grens tussen onderzoek en veiligheidsdiensten
snel overschreden dreigt te worden.
Dit kan zo zijn als de onderzoekers zich zelf gaan'beschouwen
als het eigendom van grote concerns, als ze alleen nog mogen zeggen wat samenvalt met het belang van de aandeelhouders en zich
willig de mond laten snoeren en de pen uit handen laten nemen..
Vrijheid van v/etenschappelijk onderzoek is geen luxe maar een
noodzakelijkheid. Vereist is echter tevens dat dit onderzoek in
het openbaar verricht wordt en dat de resultaten ervan aan een
openlijke kritische discussie worden onderworpen.
Dat betekent dus: geen onvermijdelijk, zoals dat wel heet, faustiaans verbond met de duivel, maar een voortdurende creatieve dialoog met allen die de waarheid en de vooruitgang liefhebben, hun
eigen verantwoordenjkheid beseffen en in die zin ook willen handelen .
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Een tekenaar die zich voor de taak geplaatst ziet een landschap
natuurgetrouw weer te geven binnen de twee dimensies die hij op
een blad papier ter beschikking heeft, ontkomt niet aan de noodzaak de beginselen van het perspectivisch tekenen toe te passen.
Kort gezegd betekent dit dat hij de bomen en de huizen die op de
voorgrond staan en waarmee een wandelaar het eerst te maken
krijgt als hij het landschap binnentreedt, het grootst weergeeft
en verder weg gelegen voorwerpen naar verhouding verkleint. Op
dezelfde manier wil ik in deze voordracht beginnen met de risico's die het duidelijkst opdoemen en vervolgens - in volgorde spreken over meer verwijderde risico's. Het lijkt me niet nutteloos dit te doen omdat de invoering van de kernenergie zoveel aspecten heeft, die voor hun beoordeling een totaal verschillende
deskundigheid vergen, dat in de publieke discussie doch ook vaak
in het -wetenschappelijke debat de risico's zonder perspectief
naast elkaar komen te staan.
Aan het woord "perspectief" in de titel van mijn voordracht wil
ik echter ook nog een andere, meer fundamentele betekenis hechten.
U weet allemaal dat twee tekenaars, die beide een bepaald landschap volkomen natuurgetrouw weergeven, in het algemeen toch twee
geheel verschillende tekeningen zullen maken om de eenvoudige reden dat hun perspectief afhankelijk is van het standpunt dat zij
innemen. Dit geldt ook voor de risico's van kernenergie. En dan
bedoel ik niet alleen dat mijn eigen perspectief afhankelijk zal
zijn van mijn persoonlijke standpunt, doch veel meer nog dat men
er niet aan kan ontkomen een standpunt te kiezen. Anders gezegd:
Een zuiver wetenschappelijke discussie over de aanvaardbaarheid
van de risico's van kernenergie is niet mogelijk. Ook indien men
de argumentatie als zodanig zo zuiver mogelijk houdt en daaraan
hoge wetenschappelijke eisen stelt, ontkomt men niet aan de noodzaak -voorwetenschappelijke axioma's of uitgangspunten te kiezen
als startpunt voor een logisch betoog. Ik beschouw het als mijn
voornaamste taak van deze stelling het bewijs te leveren in het
vervolg van deze voordracht.
Dat een puur wetenschappelijke benadering van de kernenergie te
kort schiet kan men reeds vermoeden op grond van symptomen die
in de publieke discussie over kernenergie zijn waar te nemen.
Deze discussie vertoont in zijn felheid en in de aard der gebruikte argumenten- soms zoveel gelijkenis met godsdiensttwisten,
dat men geneigd is te onderstellen dat kernenergie een zaak is
van geloof. Er zijn mensen die een panische vrees vertonen voor
radioactiviteit in elke vorm en in elke hoeveelheid. Daardoor
heeft ieder bericht over een reactor die zich niet helemaal volgens de verwachtingen gedraagt, een hoge nieuwswaarde. Dit is
voor Dr. A,A. de Boer aanleiding geweest om kort geleden een
boekje te schrijven met de titel "Informatievervuiling". Anderzijds wordt de voorlichting van de voorstanders van kernenergie
soms gekenmerkt door zo'n rigide vertrouwen in berekende ongevalskansen, dat vergeten wordt de betrouwbaarheidsintervallen op te
geven, een omissie waarvoor men een promovendus met zijn proefschrift naar huis zou sturen om nog eens opnieuw aan het rekenen
te slaan. Om deze onnodige en onzakelijke polarisatie te voorkomen moet men naar mijn mening de impliciete, voorwetenschappelijke uitgangspunten niet buiten de discussie houden omdat zij
zo moeilijk exact zijn te formuleren, doch veeleer proberen ze
aan het daglicht te brengen.
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Een van de vex-borgen bronnen van de vrees voor de toepassing van
kernenergie is stellig het verband dat door niet deskundigen v/ordt
gelegd tussen atoombomexplosies en kerncentrales. Ik vind het sociaal-psychologisch en politiek gezien kortzicht om tegenover dezo vrees alleen maar betere voorlichting te stellen en steeds opnieuw uit te leggen dat een atoomexplosie teweeggebracht v/ordt
door een uitermate snelle kettingreactie, terwijl een kernreactor
alleen maar uit de hand kan lopen door betrekkelijk langzame processen, v/aarin men op allerlei manieren kan ingrijpen, zodat de
kans op een katastrofale afloop zeer klein is. Immers de wijze
waarop het verband met atoombomexplosies wordt gelegd moge technisch onjuist zijn, de intuïtie waaruit de vrees voorkomt is
zeer begrijpelijk. De bevolking, v/aarvan het grootste deel niet
technisch denkt en nooit technisch zal denken, heeft nu eenmaal
in eerste instantie met de kernenergie kennis gemaakt als een alles verwoestende kracht die door technici uit de natuur is vrijgemaakt, en het 'is voor de meeste mensen moeilijk voor te stellen, dat diezelfde kracht, opgesloten achter de betonnen wanden
van een kernreactor, slechts een minieme bedreiging zou vormen.
Het intuïtieve gevoelen, dat er een verband bestaat tussen de
vreedzame toepassing van kernenergie en de ontploffing van atoombommen, is bovendien in wezen niet onjuist. In eerdere voordrachten deze ochtend hebt U kunnen horen, dat de ontwikkeling van de
kernenergie langs allerlei wegen het risico met zich meebrengt
van de proliferatie van kernwapens. De optimistische hoop dat
deze proliferatie is te voorkomen door een zorgvuldige bewaking
van de handel in splijtstof, is door de kernexplosie in India
verleden jaar de bodem ingeslagen. Het is de verbreiding van de
nucleaire technologie zelf, die het risico oproept en het nonproliferatieverdrag in toenemende mate tot een fictie maakt. Het
is dit risico dat ik in een perspectivisch overzicht voorop zou
willen zetten en het is niet moeilijk deze keuze te rechtvaardigen. Immers de kans dat er langs deze weg ongelukken gebeuren is
gelijk te stellen aan het produkt van de kansen op respectievelijk de ongewenste fabrikage van kernwapens en het gebruik ervan
door landen of groepen die zulk een wapen in handen hebben gekregen. Beide kansen worden in sterke mate bepaald door de politieke
stabiliteit in de wereld. Ik zal mij niet wagen aan een kwantitatieve schatting doch het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat
zulk een schatting lager zou uitkomen dan de geringe waarden die
worden opgegeven voor de kans op een catastrofe tengevolge van
een reactorongeluk.
Dit zeer reële en meest voor de hand liggende risico is moeilijk
toegankelijk voor een rationale discussie ten aanzien van de aanvaardbaarheid. Het spreekt vanzelf dat de meest rationele benadering zou zijn de toepassing van de kernenergie voor onbepaalde
tijd uit te stellen en te wachten totdat een tijdperk aanbreekt
waarin de naties in de wereld zich veilig voelen en geen behofte
meer hebben aan kernwapens om macht te handhaven of te veroveren.
In dat tijdperk zouden ook geen SALT-besprekingen meer nodig zijn
met het doel de "balance of terror", het evenwicht van terreur
tussen de Verenigde Staten en Rusland te continueren. Het feit
alleen al dat de zowel uit ethisch als wetenschappelijk oogpunt
waanzinnige wederzijdse dreiging met atoombomraketten een conditio sine qua non geacht wordt voor het voorkomen van een wereldoorlog, illustreert dat de mensheid aan een verantwoord gebruik
van kernenergie nog niet toe is. Hoe rationeel het uitstellen van
de verdere toepassing van kernenergie echter ook moge zijn, het
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is helaas de rationaliteit van de studeerkamer, omdat zij de mogelijkheid van een besluitvorming op wereldschaal veronderstelt.
Zo'n besluitvorming is er niet en als zij er wel zou zijn, dan
zou ook het polemologische probleem waarschijnlijk niet meer bestaan. In de praktijk blijken grote beslissingen veeleer op emotionele dan op rationele gronden te worden genomen. Het gevoelen
dat de te produceren energie onmisbaar is, het gevoelen dat de
technische ontwikkeling ten behoeve van de economie niet mag
v/orden tegengehouden en het gevoelen da.t men niet bij andere landen ten achter mag komen, dat zijn in feite de gronden waarop
overal elders tot de verdere ontwikkeling van de kernenergie
wordt besloten. Moet men in ons kleine land tegen deze stroom
gaan oproeien met alle risico's die dit op zijn beurt weer met
zich meebrengt?
Deze vraag is niet op wetenschappelijke wijze be antwoorden. Dat
wordt nog duidelijker als we hem algemeen formuleren door te vragen "Mag men aan een op zichzelf ongewenste ontwikkeling meewerken, als men weet dat onthouding de gang der gebeurtenissen .
nauwelijks zal beïnvloeden, terwijl die onthouding vermoedelijk
wel nadelige gevolgen zal hebben voor de eigen groep". Het is een
dilemma dat lijkt op dat van de burgemeesters in de laatste wereldoorlog die moesten kiezen tussen samenwerking met de bezetter
of zich laten vervangen door een NSB-burgemeester tot schade voor
hun gemeente. Mag men zo'n vergelijking maken of is de ethiek afhankelijk van de omstandigheden? Hoe we hier ook over denken, we
bevinden ons in ieder geval niet meer op het terrein van de wetenschap .
Als tweede risico in de reeks zou ik willen stellen de mogelijkheid dat een reactorongeluk optreedt waarbij een grote hoeveelheid radioactiviteit uit de reactorkern vrijkomt en in de omgeving wordt verspreid. Volgens het kort geleden verschenen rapport
van de Gezondheidsraad "dient de aanvaardbaarheid van de produktie van 3500 MW aan kernenergie eerder te worden beoordeeld aan
de hand van de analyse van mogelijke ongevallen dan op grond van
de eventuele gevolgen van normaal bedrijf". Op het eerste gezicht
lijkt het hier wel degelijk mogelijk van het begin af de aanvaardbaarheid op wetenschappelijke gronden te beoordelen. Ik wil
nu proberen deze mogelijkheid nader te onderzoeken. Omdat ik aanneem dat niet iedereen op de hoogte is van de methode van de toegepaste risico-analyse, zal ik beginnen met deze kort samen te
vatten. Voor details moge ik verwijzen naar het rapport van de
Gezondheidsraad, dat ik zoëven heb genoemd.
De eerste en de moeilijkste stap van de analyse is de berekening
van een spektrum van mogelijke ongevallen, waarin de ernst van
een reactorongeval is uitgezet tegen de kans per jaar dat een
dergelijk ongeval zich voordoet. In eerste benadering kan men de
ernst van een reactorongeval uitdrukken als het aantal curies aan
splijtingsprodukten dat in de atmosfeer terecht komt. Zulke ongevallen kunnen zich alleen voordoen als meerdere componenten van
het reactorsysteem met de daarin opgenomen veiligheidsvoorzieningen tegelijkertijd in gebreke blijven. Om de gedachten te bepalen kan men veronderstellen dat een koelleiding breekt, de
noodkoelvoorzieningen falen en een drukbestendige omhulling openbarst. Om te beginnen maakt men dan een lijst van alle processen
die tot een. ongeval kunnen leiden.. Vervolgens onderzoekt men voor
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ieder van deze processen wat de faalkans is van de verschillende
componenten die de gang van een ongevalsproces zouden kunnen beïnvloeden. De meeste van deze faalkansen kan men ontlenen aan de
ervaring in de niet-nucleaire techniek. Door al deze faalkansen
op de juiste manier op te tellen of te vermenigvuldigen is de
kans op een ongeval van één bepaald soort uit te rekenen. Tenslotte moet dan de ontsnappende activiteit voor dit ongeval zo
goed mogelijk worden geschat. Door dit voor alle mogelijke ongevallen te herhalen verkrijgt men het gezochte kansspektrum van
radioactiviteitslozingen bij ongevallen.
Naast dit spektrum heeft men nog een tweede spektrum nodig, namelijk een serie van mogelijke weersomstandigheden uitgezet tegen
de kans van optreden. Dit spektrum van weersomstandigheden is
zeer belangrijk. Het aantal doden na een zeer ernstig reactorongeval kan nihil zijn bij een sterk turbulente atmosfeer die de verdunning van de radioactiviteit en het transport naar hogere
luchtlagen bevordert, terwijl een minder ernstig ongeval honderden doden kan veroorzaken als de weersomstandigheden ongunstig
zi jn.
Als beide spektra, namelijk het spektrum van lozingen en het
spektrum van weersomstandigheden, eenmaal bekend zijn, kan men
voor ieder reactorongeval en voor iedere weersconditie de gevolgen schatten van de in de omgeving verspreide activiteit. Deze
gevolgen moet men op een aantal verschillende manieren uitdrukken, namelijk het aantal doden door overbestraling, het aantal
doden door kanker op lange termijn, de grootte van het met radioactiviteit verontreinigde oppervlak en de economische kosten
tengevolge van het ongeval. Ik zal mij voor de discussie beperken
tot het aantal doden op korte termijn. Dat op lange termijn is
veel moeilijker te schatten. Het is vermoedelijk van dezelfde orde van grootte.
Dergelijke berekeningen leiden voor een kerncentrale van 1000 MW
tot het resultaat dat de kans op een catastrofaal reactorongeval
1/100.000 a 1/1.000.000 per jaar bedraagt. Het is mij niet bekend
of deze risico-analyse ook is uitgevoerd voor een snelle kweekreactor en wat daarvan het resultaat is. Onder een catastrofaal
reactorongeval versta ik hier een ongeval dat in een tamelijk
dich bevolkt gebied meer dan 10 doden veroorzaakt en verder een
aantal andere gevolgen heeft zoals de omvangrijke radioactieve
verontreiniging in de omgeving.
Deze uitkomst is het resultaat van een stuk technische wetenschap en het verdient alle bewondering, maar ook alle reserve die
aan wetenschappelijke resultaten toekomt. Het is goed dit te
accentueren, want uit de discussie over ongevalskansen lijkt het
soms alsof men denkt dat de veiligheid van reactoren door de be-.rekening van ongevalskansen wordt bepaald in plaats van door de
competentie van de ontwerpers, de bouwers en de technici die het
hele systeem in werking houden en superviseren. Verder zal het U
allen bekend zijn wat de reserve is die te' aanzien van ieder
wetenschappelijk resultaat in acht genomen moet worden. Zulk een
reserve is van tweeërlei aard.
Ten eerste heeft iedere uitkomst een onnauwkeurigheidsmarge. Het
zal U niet verbazen dat deze voor de kans op een reactorcatastrofe erg groot is. Hoe groot is moeilijk te zeggen en daarom heb ik
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straks gesproken van 1/100.000 a 1/1.000.000. U zou deze kansen
ook met 5 of 10 mogen vermenigvuldigen of erdoor delen. Ten
tweede blijft in principe altijd de vraag naar de juistheid van
het resultaat bestaan, die pas in de loop van de tijd minder
klemmend wordt. In het geval van een reactorongeluk betekent dit
dat men zich moet afvragen of er wellicht een mogelijke oorzaak
van een ongeval over het hoofd is gezien. Het bekende Rasmussenrapport zegt hierover "This probability is small". Een nadere
specifikatie van deze kans is uiteraard niet te geven. Eén mogelijke ongevalskans is uiteraard opzettelijk buiten de berekening
gehouden, omdat er niet aan gerekend kan worden, namelijk de kans
op sabotage. Het is stellig niet eenvoudig om een goed gebouwde
en goed beveiligde reactor zo te beschadigen dat er een ramp uit
voortkomt, maar ik zou toch niet willen beweren dat een kans van
1/100.000 per jaar door deze mogelijkheid niet wordt beïnvloed.
We kunnen nu de analyse gemakkelijk nog een stap verder voeren
door te vragen naar de kans dat een willekeurig lid van de bevolking dat op korte afstand woont, door een reactorongeval gedood
wordt. Er is dan een derde spektrum nodig namelijk dat van de
windrichtingen. De persoon waar het ons om gaat kan immers een
ernstige reactorramp onder de meest ongunstige weersomstandigheden overleven als de wind maar de andere kant op waait. Zulk een
berekening leert dat dit individuele risico van de orde van
grootte is van 10-7 per jaar.
Zover kunnen ve komen met een technisch-wetenschappelijke analyse
van het ongevalsrisico van lichtwaterreactoren dankzij het feit
dat de bouw van kernreactoren zo zorgvuldig geschiedt met behulp
van doordachte veiligheidssystemen en op betrouwbaarheid geteste
componenten en verder dank zij de radiobiologie, die een schat
van gegevens heeft verzameld over de invloed van radioactieve
gassen en aerosolen op het menselijk lichaam. Hierdoor is de
kernenergie bij uitstek de techniek geworden waarop kwantitatieve
risicoschattingen kunnen worden toegepast. Het is nu nodig om
verder te gaan en de vraag van de aanvaardbaarheid van dit risico
te analyseren. We kunnen deze vraag heel algemeen stellen en volkomen los maken van de kernenergie en proberen een redering te
vinden die ons leert of een individueel overlijdenrisico van
10-7 per jaar door' ongevallen met industriële installaties aanvaardbaar is te achten.
De eerste vraag die zich voordoet is waarmee we zulk een individueel risico moeten vergelijken. Het leven is vol risico's. Wanneer is een toegevoegd risico aanvaardbaar? Hierop is geen exact
antwoord te geven, maar tastenderwijs zouden we kunnen zeggen dat
een toegevoegd risico niet groter mag zijn dan ongeveer 1% van
reeds bestaande risico's.
Nu is de kans op overlijden door ongevallen van allerlei aard ongeveer. 500 miljoenste per jaar. Een toegevoegd risico zou dan
niet groter mogen zijn dan 1% hiervan dus 5 miljoenste per jaar.
Een andere benadering is de ongevallen door natuurlijke oorzaken
als maatstaf te nemen, zoals overstroming, blikseminslag, slangenbeten en dergelijke. De individuele kans op overlijden door
zulke natuurlijke oorzaken is van de grootte-orde van een miljoenste per jaar.
De tweede vraag die we onder ogen moeten zien is of het risico
van overlijden door een reactorongeval, dus de eerder genoemde
kans van 10-7 per jaar, zonder meer met het referentie risico van
1 tot 5 miljoenste per jaar vergeleken mag worden. Het beschouwde
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risico is 10 tot 50 maal zo klein als het referentie risico. Er
zijn duidelijk redenen om hier zeer voorzichtig te zijn. Deze
voorzichtigheid komt voort uit de overweging dat het ons er uiteindelijk om te doen is de hoeveelheid menselijk leed te schatten
tengevolge van ongevallen. Het overlijden is hiervoor slechts een
ruw criterium.Er zijn daarom in ieder geval drie correcties nodig.
Ten eerste maakt het een groot verschil of het gaat om een plotselinge dood dan wel een dood die door een zwaar lijden v/ordt
voorafgegaan. Het overlijden na een reactorongeval komt voort uit
een tamelijk langdurige stralingsziekte, die met zeer onaangename
verschijnselen gepaard gaat. .Men zou daarom het getal van 10-7
met een gewichtsfactor moeten vermenigvuldigen.
Ten tweede moet overlijden tengevolge van een ramp zwaarder worden gewogen dan dood door een individueel ongeluk zoals een verkeersongeval. Dit is niet een gevoelsargument. Er is een objectieve reden voor, namelijk het feit, dat een ramp tevens de sociale struktuur aantast, die het voor mensen mogelijk maakt het
leed en het gemis te dragen. Een geval van overlijden is veel
moeilijker te verwerken als bijvoorbeeld een gezin of een kennissenkring uit elkaar is gegooid door evacuatiemaatregelen.
Ten derde moet men rekening houden met de mate van acceptatie van
een ongeval. De dood van een familielid roept altijd verzet en
protest op. Dit verzet wordt in een proces van psychische aanvaarding geleidelijk overwonnen. Zo'n proces verloopt veel moeilijker en pijnlijker als het ongeluk wordt veroorzaakt door wat
gezien wordt als een vijandige technische macht dan wanneer het
risico van te voren bewust is aanvaard zoals bij autorijden of
wanneer de dood is veroorzaakt door een natuurgebeuren, zoals
overstroming of blikseminslag.
De redelijkheid van het aanbrengen van gewichtsfactoren is dus
kwalitatief gemakkelijk in te zien. Veel moeilijker is het om er
kwantitatief een conclusie uit te trekken. Kent men aan ieder van
de drie genoemde verzwaringen van het risico een gewichtsfactor 3
toe, dan wordt het overlijdensrisico door een reactorongeval
voor een persoon in de omgeving ongeveer net'zo groot als het
referentie risico. Kiest men een gewichtsfactor 10, dan wordt het
individuele risico onaanvaardbaar groot, namelijk 40 maal het
referentie risico.
Het is duidelijk•dat we op deze manier in grote moeilijkheden
komen. Enerzijds is de individuele overlijdenskans zonder meer
een te ruwe benadering, die onaanvaardbaar is. Anderzijds leidt
iedere poging om de benodigde correctie aan te brengen tot een
grote willekeur, waarbij voorwetenschappelijke, subjectieve gevoelens de toon aangeven. Daarom zegt het rapport van de Gezondheidsraad terecht het volgende over het risico van reactorongelukken :
"Een ernstig reactorongeval is het gevolg van een samenloop van
omstandigheden met een zeer lage waarschijnlijkheid. Anders kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Er bestaat geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke methode om deze tegengestelde factoren
tegen elkaar af te wegen. Daarom alleen al kan de commissie over
de aanvaardbaarheid van dit risico geen gefundeerde uitspraak
doen".
Het lijkt me goed ons af te vragen waar de grondoorzaak ligt van
dit dilemma. Deze is mijns inziens duidelijk aan te wijzen. De
visie dat de aanvaarding van kerncentrales - of van welke andere
technische installatie ook — gebaseerd moet worden op een risicoanalyse, gaat uit van het impliciete axioma, dat niet alleen de
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grootheden van de experimentele natuurwetenschap, maar ook de
grootheden van de samenleving in een kwantitatieve maat uitgedrukt kunnen worden. Het vertrouwen in numerieke gegevens, in de
betrouwbaarheid van het getal, is kenmerkend voor onze westerse
samenleving. Dat is heel begrijpelijk want deze samenleving is
ondenkbaar zonder de invloed van de kwantitatieve natuurwetenschap. Toch is het nodig ons opnieuw te bezinnen over de bruikbaarheid van het getal als we, zoals in de risico-analyse, op de
grenzen van deze bruikbaarheid stuiten.
Het is niet toevallig dat het juist de kernenergie is, die ons van
de grenzen bewust maakt, die aan een kwantitatieve benadering gesteld zijn. Er is immers - ik heb het al eerder gezegd - geen
andere techniek te noemen, waarin zulke goede modellen voor een
kwantitatieve benadering beschikbaar zijn. Er zijn vele andere
technische installaties aan te wijzen - ik denk bijvoorbeeld aan
chloortanks, aan chemische industrieën en aan opslagplaatsen van
giftige of explosieve stoffen - waarvoor nog nimmer een volledige
risico-analyse is uitgevoerd. Ik ben bank dat zulk een analyse
dikwijls ongunstiger zou uitvallen dan voor de kernenergie. Toch
is het juist de kernenergie die ons terugverwijst naar een grondvraag, die eigenlijk eerst gesteld zou moeten worden.
Deze grondvraag zou ik als volgt willen aanduiden. Het is duidelijk dat techniek en economie tezamen tenderen naar steeds
grotere installaties, omdat hierin de produktie-efficiëntie zowel
technisch als economisch optimaal is. Daardoor neemt onvermijdelijk ook het gevaar toe. De vraag is nu: "Is iedere, willekeurig
grote samenballing van gevaar aanvaardbaar als er maar een adequate samenballing van veiligheidsvoorzieningen tegenover staat?
Of moet er aan de samenballing van gevaar zelf een maximum ge^
steld worden? En welk criterium moet hierbij worden aangelegd?"
Zo brengt ook dit tweede risico van de reeks ons in een gebied,
v/aar de exacte wetenschap wel als hulpmiddel kan fungeren, doch
niet de grondvragen op kan lossen. Vandaar dat in de discussie
over de kernenergie op de achtergrond de voorwetenschappelijke
politieke overtuiging en de levensbeschouwing voortdurend meeklinkt .
Het derde risico is vanuit mijn perspectief de hantering van de
miljoenen curies radioactieve produkten van het kernsplijtingsproces en de uiteindelijke opslag hiervan gedurende duizenden
jaren. Het is bekend dat momenteel verschillende opwerkingsbedrijven, waar de nog bruikbare splijtstof van het radioaktieve
afval wordt gescheiden met grote problemen hebben te kampen. Hoe
moeilijk onze problemen technisch of economisch ook mogen zijn,
vanuit het gezichtspunt van de volksgezondheid zijn ze nauwelijks
interessant. Men kan immers zonder meer eisen dat de bestraling
van de bevolking in de omgeving tot een bepaalde aanvaardbaar geachte waarde wordt beperkt en dat in verband met mogelijke ongevallen de vereiste veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht.
Voor zover ik kan beoordelen is er geen reden te vrezen dat in
beide opzichten niet aan de te stellen eisen voldaan zal worden.
Vervolgens kan men zich afvragen wat de gevolgen zouden kunnen
zijn als er toch een ongeluk gebeurt. Analyses wijzen uit dat ondanks de grote hoeveelheid radioactiviteit een ramp op grote
schaal niet mogelijk is, mits de installatie op de juiste wijze
is ontworpen. Ik ben niet ter zake kundig genoeg om te kunnen beoordelen of der^e analyses juist zijn, maar de uitkomst verbaast
me niet erg. Immers in de opwerkingsbedrijven wordt niet het
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grote vermogen geproduceerd dat in het geval van een reactorongeluk zo'n grote rol speelt bij de uitstoting van radioactieve
stoffen in de atmosfeer.
Het moeilijkste probleem, dat dan overblijft, lijkt te zijn de
langdurige opslag van het sterk radioactieve mengsel van langlevende splijtingsprodukten. Deze produkten worden als geconcen^
treerde waterige oplossing in gekoelde tanks opgeslagen. Tot nu
toe is dit de meest gebruikte procedure geweest, maar het is
zonder meer duidelijk dat bij grootscheepse toepassing van kernenergie dit als definitieve oplossing van het afvalprobleem niet
acceptabel zou zijn. Volgens de beschikbare informaties zijn er
thans echter goede technische procédés om het afval in vaste, onoplosbare vorm te brengen. De routinetoepassing van deze procédés zal om economische redenen slechts plaatsvinden bij een voldoende groot en regelmatig aanbod van vloeibaar afval. Daarom
geloof ik dat we bij een beschouwing van het lange-termijn-risico
van het sterk actieve afval ervan uit mogen gaan dat dit zich in
vaste, onloplosbare vorm bevindt.
"Onoplosbaar" betekent in dit verband dat bij voortdurend contact
met water slechts een zeer kleine fractie van het materiaal in
oplossing kan gaan. Dit sluit de mogelijkheid-van een plotseling
optredend gevaar uit. Gezien echter de grote, totale hoeveelheid
radioactiviteit is het regelmatig verlies van zelfs een kleine
fractie ontoelaatbaar en daarom is een blijvende bewaking van de
vaste afval geboden. Het probleem is, dat het woord "blijvend"
betrekking heeft op een tijdsduur die tot nu toe nooit aan de orde is geweest als het ging over menselijk handelen of menselijke
verantwoordelijkheid. Het gaat hier om duizenden jaren al moet er
meteen bij gezegd worden, dat in enkele honderden jaren het risico al tot een veel lager niveau is teruggebracht.
Het zal U bekend zijn dat als beste oplossing voor het probeem
van de blijvende bewaking de mogelijkheid naar voren is gekomen
van depositie in geologische zoutformaties op enkele honderden
meters onder het aardoppervlak. Een stabiele bewaring lijkt hierdoor voor tienduizenden jaren verzekerd. Mocht er door thans onbekende oorzaken later toch nog uitloging met water optreden,
dan verschaft het zout een grote extra garantie tegen verspreiding en onverantwoord gebruik van het water. Daarom betekent deze
bijzetting van hét afval in zoutlagen een effektieve eliminatie
van de radioactiviteit uit de biosfeer wat, gezien vanuit volksgezondheidsstandpunt, een aantrekkelijke oplossing is.
Ik- kan mij voorstellen dat er enige huiver is om zo ver in de
toekomst in te grijpen. Men zou kunnen zeggen dat de kernenergie
ons pas goed duidelijk maakt dat wij ook een verantwoordelijkheid
voor de toekomst bezitten, een verantwoordelijkheid die wij als
mensheid overigens in allerlei andere opzichten schromelijk verwaarlozen. Ik wil dan ook niet beweren dat de opslag in zoutlagen
geen enkel risico vertegenwoordigt, want daarmee zou ik pretenderen alle toekomstmogelijkheden te kunnen overzien. Ik kan mij
echter geen concreet ongeluk in de verre toekomst voorstellen van
een zodanige omvang, dat daardoor in het heden de toepassing van
kernenergie, althans gedurende een aantal decaden, niet verantwoord zou zijn.
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Het vierde risico, dat ik kort wil bespreken is het risico verbonden aan het normale verloop van de splijtstofcyclus. Hieraan
wordt naar mijn mening in de discussie een overmatige aandacht geschonken. Zelf zou ik het achteraan in de reeks willen plaatsen
en ik wil trachten deze mening met enkele argumenten te staven.
Ook hier hebben we te maken met een uitgangshypothese. Deze is
dat de stralingsdosis een goede mwatstaf is voor eventuele schadelijke gevolgen. Deze hypothese wordt door vele experimenten
gestaafd. In de praktijk is de exacte waarde van de stralingsdosis dikwijls onbekend doch het is traditie geworden in de
health physics dit probleem op te lossen door de mogelijk ontvangen stralingsdosis in de berekeningen te maximaliseren, waardoor
automatisch de omvang van eventuele schadelijke gevolgen te ongunstig wordt voorgesteld. Door middel van een berekening van de
gemaximaliseerde stralingsdosis kan men als het ware alle radioactieve stoffen die uit een kerncentrale geloosd worden, onder
één noemer brengen. Ik zeg dit zo nadrukkelijk omdat men nog te
dikwijls beschouwingen hoort waarin de verschillende radioactieve
stoffen kwalitatief worden opgevoerd als giftige agentia met onbekende werking. Dit is een wetenschappelijk onjuiste benadering
van het probleem. Wetenschappelijk gezien is thans geen enkel
ecologisch of hygiënisch betoog aanvaardbaar meer dat niet uitmondt in een quantitatieve schatting van de gemaximaliseerde
stralingsdosis.
De Gezondheidsraad heeft voorgesteld de gemaximaliseerde stralingsdosis in enig orgaan van de meest bedreigde persoon in de
omgeving van een nucleaire installatie te beperken tot minder dan
30 mrem per jaar. De overweging hierachter is dat een willekeurig lid van de bevolking alleen al door te verhuizen een dergelijke extra bestraling zou kunnen ontvangen. Immers de natuurlijke stralingsdosis van ongeveer lOOmrem per jaar is afkomstig
van kosmische straling, omgevingsstraling en inwendige radioactiviteit, waarbij de kosmische straling varieert met de hoogte
en de omgevingsstraling afhangt van de grondsoort en binnenshuis
van het in de muren verwerkte bouwmateriaal. Daardoor zijn de
verschillen in individuele stralingsdosis groter dan 30 mrem per
jaar. Anders gezegd: Als aan de gemaximaliseerde stralingsdosis
een grens wordt gesteld van 30 mrem per jaar, verdrinkt de kunstmatige bestraling van personen volkomen in de natuurlijke stralingsachtergrond .
Het spreekt vanzelf dat deze redenering onjuist zou zijn als de
natuurlijke straling op zichzelf al een groot risico zou opleveren. Dit is echter niet het geval. Volgens tamelijk pessimistische schattingen zou de natuurlijke straling ten hoogste verantwoordelijk kunnen zijn voor 1% van de geregistreerde sterfte aan
kanker.
Het lijkt me goed nog eens te accentueren dat de 30 mrem per jaar
van de Gezondheidsraad de gemaximaliseerde dosis is in de meest
bedreigde persoon en geenszins de gemiddelde bevolkingsdosis in
de omgeving van nucleaire installaties zoals door sommigen die
het rapport niet gelezen hebben, wordt gesuggereerd. De gemiddelde dosis in de bevolking is minstens één of twee ordes van grootte lager dan 3 0 mrem per jaar.
Men zegt wel eens dat de voordelen en nadelen van de kernenergie
tegen elkaar moeten worden afgewogen. Ik houd niet zo erg van deze formulering, omdat men hiermee de situatie te veel idealiseert en het doet vóórkomen alsof zo'n kwantitatieve afweging
inderdaad mogelijk is. Hoe dit ook zij, ik zou in ieder geval
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willen beweren dat er voor wat betreft de bestraling van de bevolking bij normaal bedrijf geen afweging meer nodig is. Zulk
een afweging zou pas aan de orde komen als het technisch niet
mogelijk zou zijn om de gemaximaliseerde stralingsdosis beneden
30 mrem per jaar te houden. Pas dan zou men moeten gaan onderzoeken of met het oog op de energieproduktie individuele doses
aanvaardbaar zijn die duidelijk boven de ruis in de achtergrondstraling uitkomen. Het blijkt echter dat de grens van 30 mrem
per jaar voldoende ruimte laat. Gelukkig blijken alle kernenergieinstallaties hier aan te kunnen voldoen. Dat maakt een echte afweging van voordelen en risico's overbodig en dat is maar goed
ook want ik zou niet weten hoe men zo'n afweging op rationele
wijze zou kunnen uitvoeren.
Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zou men strikt genomen
normaal bedrijf moeten definiëren als een zodanige uitvoering van
technische processen dat de bevolking in de omgeving geen nadelige gevolgen of overlast ondervindt. In deze zin is normaal bedrijf van kernenergie-installaties mogelijk. De hoogovens te Velzen en de industrieconcentraties rondom Vlaardingen zijn voorbeelden van gevallen, waarin normaal bedrijf volgens deze definitie niet mogelijk is.
Mijn betoog zou ik in de volgende conclusies willen samenvatten.
Indien men de risico's van kernenergie in perspectief zet, blijkt
dat de aanvaardbaarheid van de kernenergie niet wordt bepaald
door wat er bij normaal bedrijf al dan niet kan gebeuren doch
veeleer door het antwoord dat men geeft op enkele grondvragen
waarvan we ons door de kernenergie pas goed bewust beginnen te
worden, namelijk:
Ten eerste: Mag men op grond van economische motieven een ontwikkeling helpen bevorderen, die onvermijdelijk gepaard gaat met
verspreiding van de know how betreffende massavernietigingswapens?
Ten tweede: Moet bij de voortgang van de techniek iedere samenballing van gevaar acceptabel geacht worden indien er een samenballing van veiligheidsvoorzieningen tegenover wordt gezet of
moet. men veeleer.de maximaal mogelijke omvang van een technische
ramp beperken door aan de omvang van de betreffende installatie
als zodanig grenzen te stellen?
Het lijkt me nauwelijks mogelijk op deze vragen een zinnig antwoord te geven zonder in te gaan op de fundamentele positie van
de techniek in onze samenleving. Nemen we de techniek in dienst
in een streven naar een betere toekomst of laten we ons door de
techniek blindelings meenemen naar een situatie die we niet wensen. Bij een nieuwe ontwikkeling zoals de snelle kweekreactor is
dit de eigenlijke vraag die in volle zwaarte op ons af komt.

59

TEKST DISKUSSIE PANEL

"TECHNIEK"

Aan deze diskussie werkten mee:
- voorzitter, prof. dr. J.J. van Loef, verbonden aan de Technische
Hogeschool Delft; afdeling Technische Natuurkunde,
groep stralingsfysica.
- ir. J. Coehoorn, verbonden aan het Reactor Centrum Nederland.
- dr. ir. H. van Dam, verbonden aan de Technische.Hogeschool
Delft; afdeling Technische Natuurkunde, groep reactorfysica.
- dr. ir. E.T. Ferguson, verbonden aan het natuurkundig

labora-

torium van Philips.
- dr. W.A. Smit, wetenschappelijk medewerker Technische Hogeschool
Twente; onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen.
- deelnemers in de zaal

Verder zult U aantreffen:
- een bijdrage van prof. ir. J.L. de Kroes ingeleverd n.a.v. het
symposium.
- een bijdrage van dr. ir. H. van Dam.
- een kort verslag van de diskussie (gekleurd papier).
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KORT 'VERSLAG' DISKUSSIE PANEL "TECHNIEK"
A. De vraag of kweekreactoren aanvaardbaar zijn zal niet bepaald
worden door het gedrag van de kweekreactor bij normaal bedrijf,
daarbij inbegrepen eventuele
ontwerp-ongeval

ongevallen binnen het maximale

(d.w.z. een te beheersen ongeval)

B. Extreme (niet beheerste) ongevallen met kweekreactoren kunnen
niet worden uitgesloten. De kans daarop kan door technische
verbeteringen worden verminderd, zodanig dat voor zulke ongevallen niet-technische oorzaken dominant worden.
C. Over de vraag of het splijtingsafval, met de onvermijdelijk
daarin resterende actiniden, voldoende lang buiten de biosfeer
kan worden gehouden, bestaat tussen de panelleden onvoldoende
eenstemmigheid. Zij dringen allen aan op verder onderzoek.
D. Er bestaat in het panel meningsverschil, over de vraag of
technische onderzoek vooral gericht moet worden op het oplossen van de problemen van kernenergie of op het overbodig maken van kernenergie.
E. In tegenstelling tot de LWR-splijtstof is opwerking van de
SNR-splijtstof essentieel; t.a.v. het opwerkingsproces en de
opslag van de splijtstof zijn de meningen van de panelleden
verdeeld.
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Discussie Techniek

De voorzitter heet een ieder van harte welkom en deelt mede dat twee panelleden,
Dr.ir. H. van Dam en Dr.ir. E.T. Ferguson een korte inleiding zullen houden,
aangezien zij 's-ocbtends niet aan het woord geweest zijn. Voorts vermeldt hij
dat Ir. J. Coehoorn aan de discussie deel neemt als vervanger van Prof.Dr. J.A.
Goedkoop, die 's-niddags verhinderd is.
Vervolgens stelt hij de panelleden voor. Van Dam is verbonden aan de TH-Delft,
lector in de reactorfysica; heeft z'n opleiding in de reactorfysica ook hier
in Delft genoten; z'n leermeester was Prof. Went. Hij is hier, ik zou zeggen,
in eigen huis, om als reactorfysicus het panel te versterken. Naast mij zit
Smit. Hij is van oorsprong theoretisch fysicus uit Groningen; heeft daar na
z'n promotiewerk een jaar aan de vrije studierichting chemie gewerkt. Vervolgens is Smit naar Twente gegaan, waar hij als medewerker verbonden is aan een
centrum dat zich intensief bezighoudt met de problemen van wetenschap en samenleving. Aan mijn rechterkant zit Ferguson, ook Delftenaar van origine. Maar
Ferguson heeft inmiddels heel wat van de wereld gezien. Hij is na z'n Delftse
studie, niet in de reactorfysica, want ik geloof dat in zijn tijd reactorfysica
nog nauwelijks onderwerp van studie was, naar Frankrijk gegaan en heeft daar
een aantal jaren gewerkt bij het instituut Néel, en is een corifee op het gebied van
het magnetisme. Hij is daar gepromoveerd en vervolgens naar Afrika gegaan waar
hij een aantal jaren in Nigeria gewerkt heeft om een stuk fysica aan de universiteit van Nigeria uit te dragen. Daarna is Ferguson weer naar Nederland teruggekomen en is nu werkzaam bij Philips op het natuurkundig laboratorium. De interesse van Ferguson in de reactorfysica, of althans alles wat de kernenergie
betreft, stamt zeer sterk uit een persoonlijke interesse. Hij is dan ook aktief
betrokken bij de bezinningsgroep. U zult zijn naam ongetwijfeld wel een keer
zijn tegengekomen.
Tenslotte mijn rechterbuurman, Coehoorn, Delftenaar van origine. Ook fysicus.
Heeft zijn opleiding genoten voordat reactorfysica als vak werd geïntroduceerd.
De heer Coehoorn is na zijn opleiding betrokken geweest bij de aktiviteiten van
Het Reactor Centrum Nederland. Hij is eerst drie jaar werkzaam geweest in Kjeller,
wat zoals u weet de voorloper is van de reactor in Petten. Daarna is hij naar
Nederland gekomen. In Petten is hij de coördinator van het RCN-onderzoek in
Debenelux-kader aan het SNR-projekt. Ikzelf ben hier ook verbonden aan de TH,
niet Delftenaar van origine, wel geïnteresseerd in de kernenergie, maar in de
eerste plaats als fysicus geweldig geïnteresseerd in de mogelijke toepassingen
van de kernenergie op verschillend gebied.
Ik zou liet hierbij willen laten en nu gewoon in alfabetische volgorde, aan de
heer Van Dam willen vragen om nog een korte inleiding te geven an daarna zou
ik dat ook willen vragen aan Ferguson.
Van Dam:
Ik heb om mijzelf bij voorbaat een klein beetje te profileren, wat kanttekeningen geschreven bij het symposium en in het bijzonder bij het stuk van mijn
rechterbuurman, Smit. Dat was het stuk wat, dacht ik, het meeste aansprak vanuit technisch oogpunt. Ik zou daar ter inleiding een paar punten uit willen
lichten. Vooraf wil ik echter eerst de opmerking maken dat we in de komende
discussie van tijd tot tijd goed in de gaten moeten houden waarover we het
hebben. Dit is een symposium over snelle kweekreactoren. Ik ben eigenlijk vanaf de eerste gedacht om zo'n symposium te houden tegenstander geweest van zo'n
beperkt symposium. Ik ben er altijd voorstander van geweest om de kernenergie
in z'n algemeenheid ter discussie te stellen. En u heeft duidelijk kunnen merken
vanochtend, dat dat dan ook in feite gebeurt. Ik zou dus kunnen zeggen, dat ik
m'n zin heb gekregen. Ik geloof ook dat het zinvol is, de kernenergie in z'n
geheel te beschouwen. Als we ons uitsluitend beperken en iedere keer zeggen,
ho eens even daar mogen we het niet over hebben, het gaat alleen om het verschil tussen een lichtwaterreactor en snelle reactor, dan zijn we op het ver-
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keerde pad. Maar we moeten wel dit onderscheid goed in de gaten houden. Ik heb
een aantal kanttekeningen gemaakt bij het stak van Smit, in de eerste plaats
over de risico-analyse. Ik had min of meer begrepen uit het stuk van Smit, dat
hij de risico-analyse een beetje te kort deed in z'n waarde. Welke waarde zou
de risico-analyse kunnen hebben? Ik heb uit persoonlijk contact dat ik pas
vanochtend kon hebben, begrepen, dat hij daarbij vooral bedoelde of althans
dat bij hem de hoop heeft geleefd, dat risico-analyse een bemiddelende rol zou
kunnen spelen in de hevige discussie over kernenergie. En dat blijkt helaas
niet het geval te zijn. De risico-analyse op zich, als techniek, wordt doorhem, denk ik, ook als waardevol ervaren. Een heel belangrijke zaak om tot een
uiteindelijke beslissing te komen, dat is natuurlijk de risicowaardering, dat
is nou juist het probleem waarvoor wij staan. Ik kan mijn eigen positie heel
in het kort alsvolgt omschrijven. Ik zit in heel sterke mate op de golflengte
van Prof. Blok, die vanochtend naar mijn gevoel, een voortreffelijk betoog
over deze problemen heeft gehouden. De moeilijkheid is, ik zou het even in het
kort als volgt willen formuleren, dat men zich bij de kernenergie voor het
eerst heeft begeven op het gebied van de empirisch niet controleerbare analyse
van gebeurtenissen met een zeer lage waarschijnlijkheid. En men betreedt hiermee een wel haast metafysisch terrein waarover de debatten noodzakelijk altijd
open zullen eindigen. Dat is een beetje gestolen van Hafele. Hierbij is het
zeer noodzakelijk wetenschap en waard?.-oordeel scherp te scheiden. Dat wat de
risico-analyse betreft. De opslag van radioactief afval daar verschillen we
kennlijk van mening, Smit en ik. Ik vind de RCN-studie over opslag van radioactief afval in zoutlagen een voorbeeld van een vrij goede, zeer grondige
studie. Ik geloof niet dat het laatste woord ermee is gezegd. Er is een voortreffelijk begin gemaakt in de analyse. Waarschijnlijk heeft Smit de terminologie "slimme rekensommetjes" ook een beetje grappig bedoeld, en mijn aantekening dat ik het leuk vind dat ze bij het RCN slim zijn dat is dan ook niet bedoeld als afsnoeverij. Hier doet zich weer hetzelfde probleem voor, als je
bij het radioactiefafvalprobleem zegt, sorry, maar we hebben het alleen over
de snelle kweekreactor, dan ben je dacht ik op het verkeerde pad, want dan
moet je volgens de RCN-analyse alleen maar constateren dat de problemen wellicht wat kleiner zijn - ik zeg het voorzichtig, ik dacht dat het RCN het iets
harder zei - dan bij de lichtwaterreactoren. Ja, de paragraaf veiligheid is
eigenlijk een beetje droog stuk, dat is een puur stuk reactorfysica, ik geloof
niet dat we daar al te veel over moeten gaan harrenwarren. Het is nl. niet zo
interessant, het is keihard waar of niet waar, en dat zijn nou juist niet zulke
interessante problemen. Ik zou in het algemeen willen zeggen, dat er bij de
vele veiligheidsaspekten die zowel aan de snelle kweekreactor als aan de lichtwaterreactor vastzitten, er een zodanige afwisseling van voor- en nadelen van
het ene type t.o.v. het andere is dat de uitspraak dat een snelle reactor in
principe onveiliger, gevaarlijker is dan een LWR, onjuist is. Met beide typen
is het zo, dat de technische uitvoering veel zwaarder weegt dan de fysische
principes. Dat is eigenlijk wat ik op het moment wilde zeggen.
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Voorzitter:
Dank u wel.
Ik wil nog even opmerken dat de heren achter de tafel hier è titre personel
zitten.
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Nu zou ik graag het woord willen geven aan Ferguson.
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Ferguson:
Het probleem met zo'n vergadering als deze is, dat je niet goed weet wat precies het doel is bij een thema als de techniek van de snelle kweekreactor.
Daar kun je congressen mee vullen en dat gebeurt ook. Daarom begin ik. met een
paar opmerkingen, die misschien helpen enige lijn in de discussie te brengen.
Ten eerste twee vooropmerkingen over besluitvorming en meningsvorming. Die
hebben met techniek niets bijzonders te maken, dat past net zo goed in andere'
gebieden van menselijk denken. Ten eerste, besluitvorming. Het gaat altijd om
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een keus tussen alternatieven. Het is onjuist om één bepaald ding goed te bekijken en op grond daarvan ja of nee te zeggen. Als je een besluit wilt nemen
dan moet je eerst kijken waar is het probleem; dan moet je een aantal alternatieven als mogelijkheden naast elkaar leggen. Dan moet je een stel kriteria
opstellen waarnaar je het eindresultaat wilt beoordelen. Dan moet je de informatie vergaren om voor ieder alternatief na te kunnen gaan wat voor effekten
die heeft, toetsen aan de kriteria en de prioriteit bepalen. En er hoort eigenlijk nog bij, dat je zorgt dat het ook gebeurt zoals je besloten hebt en dat
je achteraf toetst of je soms flaters hebt gemaakt om er voor de volgende keer
van te leren. Dit klinkt vreselijk béte. Ieder van u weet het, maar als de regering een nota energiebeleid schrijft, dan wordt er het h o o f d s t u k kernenergie
geschreven waarin dit niet is gebeurd. En dan zeg je, hé w a t gek, het is zo
vanzelfsprekend. Maar daar zijn geen alternatieven naast elkaar gezet. Ook in
het laatste jaar, nadat het in de Kamer besproken is, wordt alleen een detail
studie gedaan over aspekten van de kernenergie. En de alternatieven worden'
überhaupt niet bestudeerd. En dan staan we voor het blok dat we weer niet weten
hoe we nou moeten beslissen. Dus het is erg flauw maar toch kennelijk relevant
om te noemen dat wij als technici de verantwoording hebben alternatieven naast
elkaar te zetten, en niet p r o of contra één zaak te zijn, alsof het een abstract
begrip was.
Tweede punt. Zijn we het eens of zijn we het niet eens. Gauw zegt men, we zijn
het samen eens of we zijn het samen oneens. En we beseffen vaak niet dat we
daarmee het leven veel te veel vereenvoudigen of beter gezegd dat we eigenlijk
niet voldoende gebruik maken van de mogelijkheden van overeenstemming. Want je
kunt het op verschillende manieren met elkaar eens zijn. Het eerste is wat vaak
genoemd wordt, the first order agreement. Jij vindt het en ik vind het precies
hetzelfde. En je kunt eikaars standpunt volledig aanvaarden. Je hebt ook een
second order agreement, u vindt iets en ik vind iets. Ik kan het standpunt van
de ander verwoorden en daarbij zeggen, daar ben ik het niet mee eens; hij kan
mijn standpunt verwoorden en is het er ook niet mee eens. Dan ben je het eens
over de vraagstelling maar niet eens over het antwoord. Dat helpt reuze, als
je beseft dat je meningsverschil op dat niveau ligt. Je kunt ook een third order
agreement hebben, een derdegraadsovereenstemming, als je het over eikaars vraagstelling niet eens bent, dat je eigenlijk zegt, man, je hebt het over de verkeerde vraag. En hij zegt het over mij. En zonder dan ruzie te hebben kun je
nog verder gaan, dat je het niet eens eens bent over het feit dat het verschil
dusdanig is. Want het feit alleen te zeggen, jouw vraagstelling is er een en
de mijne is een andere is al een hele verheldering in de discussie. Laten we,
als we het in de toekomst hebben over de vraag, wat is kernenergie of wat dan
ook, proberen deze niveaus van overeenstemming in gedachten te houden. Dat kan
vaak vruchtbaar en depolariserend werken. Goed, dat was terzijde. Nu de hoofdzaak .
We hebben hier een vraagstelling: kweekreactor. Maar je kunt vraagstellingen
op diverse niveaus beginnen. De meest abstrakte is de vraag, wat voor een samenleving willen we hebben en hebben we wel energie nodig; hebben we wel elektriciteit nodig. Dan kom je terecht in de vraag van de toekomstige levensstijl.
Ik dacht dat dat te ver voer voor vandaag. Ik stel voor dat we proberen ons
daarvan te abstraheren, en te zeggen, hoe dan ook, straks is er in de samenleving elektriciteit nodig. Hoe maken we die? Hoeveel precies nodig is, dat is
op dit niveau wat minder belangrijk. Het zal toch gemaakt kunnen worden. Een
tweede vraag is: maken we die elektriciteit uit kern- o f uit andere energiebronnen. Dat is de vraag die we dan willen aanroeren. Is kernenergie überhaupt
aanvaardbaar? Daar zullen we zeker voor een deel over moeten praten. Maar dat
is een andere vraag dan de vraag, als je nou kernenergie nodig hebt neem je
nu snelle kweekreactoren, andere kweekreactoren of andere reactoren zoals de
lichtwaterreactor, of de Engelse steamgenerating heavy water reactor. Sommige
argumenten gaan duidelijk over het verschil LWR - SNR, andere argumenten gaan
over kernenergie in zijn totaliteit. Ik hoop dat het ons zal lukken om die uit
elkaar te houden.
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jlu hebben we het over kernenergie, de aandacht van de mens is dan vaak gericht
cc de centrale. Ik geloof dat het van belang is dat we mot elkaar niet alleen
arater. over de centrale maar over het hele systeen van uraniummijn tot en met
do uiteindelijke plaats van het afval. Dan moet u wel proberen om dit goed gestruktureerd te doen. Ik vraag de voorzitter orn te helpen de discussie in niet
al te groot heen en weer gespring te laten ontaarden. Nu de concrete vragen,
ik dacht dat wij moeten vermijden om vandaag in technische details te gaan. Er
wordt ontzettend veel aandacht besteed aan de veiligheid van alle soorten reactoren en als we in de details gaan dan komen we er nooit mee klaar. Ik dacht
dat belangrijke vragen die we kunnen aanroeren de volgende zijn: Wat gebeurt
er met net afval? Dat is ten delen een vraag over kernenergie in het geheel,
ten dele een vraag SNR tegenover LWR, want bij lichtwaterreactoren hoef je niet
oo te werken en je krijgt dus een ander soort afval. Ten tweede de vraag, hoe
is het met de wereld waarin plutonium in rondzwerft, wat een noodzakelijke
consequentie van de snelle kweekreactor is. Niet een noodzakelijke consequentie
van lichtwaterreactoren. Laatste vraag: en dan sluit ik aan op wat Blok heeft
genoemd. Waar vind je eigenlijk de grenzen van wat wij van de techniek mogen
verwachten? We zijn hier een technisch panel, maar ergens is het toch weer
aan ons om te zeggen, voorbij een zeker punt moet u niet meer naar de technici
kijken on de vragen op te lossen. Er zijn vragen die niet meer hier thuis horen.
Waar liggen die grenzen? En ik meen dat Blok op het laatst zei, in iedere samenballing van gevaar, aanvaardbaar, mits het goed in elkaar zit met die veiligheidsmaatregelen, of moeten we zeggen, er is een grens, waarbij wij technici
de zaak niet meer voor onze verantwoording willen nemen, waarbinnen wij moeten
zeggen, hier ligt een grens, anders gaat het te ver. Ik zou willen voorstellen
dat deze vragen aan de orde komen. Ik hoop dat de voorzitter uit dit in brokken uiteenvallende betoog toch nog enige constructieve lijn weet te brengen in
het hele debat.
Voorzitter:
Ik zou aan de andere twee panelleden nog willen vragen, in de eerste plaats kijk
ik naar Coehoorn, of die eventueel nog een enkele opmerking zou willen maken,
hetzij algemeen, hetzij inhakend op wat er al gezegd is.
Coehoorn:
U hebt het al gehoord van de voorzitter, ik heb eigenlijk weinig recht van
spreken want Prof. Goedkoop die ik vanmiddag vertegenwoordig, heeft vanmorgen
net woord gevoerd. Toch wil ik nog wel enige opmerkingen maken, al was het maar
om misverstanden te voorkomen. Er wordt in verschillende stukken gesuggereerd,
alsof Prof. Goedkoop en ik zouden zeggen, dus ik, omdat we van het RCN komen,
automatisch voorstander zouden zijn van kernenergie. Ik verdedig hier de stelling dat het begrip voorstander en tegenstander en dat is eigenlijk al naar
voren gekomen in de voorgaande inleidingen, niet bestaat, alleen in een gesprek
waarin men het ene punt van het andere isoleert. Mijn tweede stelling is dat
de techniek totaal niet bepalend zal zijn voor de invoering noch van gewone
reactoren noch van snelle kweekreactoren, aangezien technologisch praktisch
alles oplosbaar is. De vraag is, wat men daarvoor wil betalen. Behalve dat ik
in deze zin geen voorstander van kernenergie genoemd wil worden ben ik ook
geen deskundige. Ook dat werd gesuggereerd uit het feit dat ik van het Reactor
Centrum Nederland kom, maar zoals gezegd is in de aankondiging van het symposium;
in feite zijn deskundigen ook niet deskundig op alle terreinen en het gebied
van snelle reactoren heeft een geweldig grote omvang, het is onmogelijk, dat ik,
hoewel ik coördinerend werk, bij het onderzoek wat in het Reactor Centrum gebeurt,
op alles een antwoord zou kunnen weten. In zekere zin is het gevaarlijk om dat
te zeggen, maar ik zeg er wel bij dat wij, ook als technici, moeten kunnen vertrouwen op onze collega's en waar wij twijfels hebben zelf ook weer mans genoeg
zijn om te onderzoeken of te laten onderzoeken in hoeverre we nu afgaan op algemene opmerkingen of werkelijk bestudeerde uitdagingen. Ik heb dus twee-stellingen geponeerd, erg eenzijdig overigens, want ik heb al gezegd, de techniek
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losmaken van alle andere facetten die aan de energievoorziening vastzitten is
uitgesloten, is niet consequent. Ik wou nog wel even ingaan op wat vanmorgen
gebeurd is in de grote zaal. U weet dat Prof. Goedkoop daar plotseling gekomen
is, met een in de ogen van een bepaald politicus, zeer duister stuk. Het is
zelfs zo, dat de duisternis over de zaal zou zijn gevallen. Ik ben blij dat
Terlouw, daar gaat het over, opening van zaken heeft gegeven, maar m.i. heeft
hij helemaal niet de duisternis opgeheven, hij heeft het knopje aangewezen
waarmee we het licht moeten aandoen, maar hij heeft verzuimd de elektriciteit
aan te sluiten. Wat is nl. het geval? Er is inderdaad, en nu gaat het over
techniek, door een aantal mensen een stuk geschreven en dat stuk behandelt
een aantal technische facetten van de snelle kweekreactor. Dit stuk is terecht
gekomen bij de minister van Economische Zaken. Wat de heer Terlouw gezegd heeft,
is de wijze waarop dit daar terechtgekomen is. Maar hij heeft verzuimd te zeggen, dat dit stuk ook terechtgekomen is bij de samenwerkende elektriciteitsbedrijven en bij het RCN en dat zij daarop commentaar geleverd hebben. En zijn
kritiek ging niet verder dan dat de titel van het commentaar van het RCN,
waar Goedkoop en ik cluteur van zijn, luidde "Analoog met een anonymus". Inhoudelijk is ons commentaar wel degelijk erkend, aangezien op ons commentaar en
dan moet ik erg voorzichtig zijn, maar ik dacht wel dat het volkomen juist was,
wat ik nu zei, een schrijven is verschenen van Prof. Latzko, hoogleraar aan
deze Hogeschool, die enerzijds aangewezen heeft, waarin ook wij enigszins eenzijdig antwoorden, maar anderzijds toch heeft erkend dat een aantal van de in
het stuk genoemde technische opmerkingen, onjuist waren. En wat was nu onze
kritiek en daarmee wil ik alle misverstand over de discussie van vanmorgen uitsluiten; onze kritiek was niet dat wij verschillende standpunten hebben, integendeel, ik zou persoonlijk nooit willen meewerken aan een polarisatie, maar
dat wij er bezwaar tegen hebben dat een technische discussie toegestuurd wordt
aan een minister die daarop een beleid moet baseren, hoewel deze technische
discussie alleen gevoerd kan worden tussen deskundigen.
Dan tenslotte wou ik nog een opmerking maken. Het is zo dat ik in feite geen
enkele verdere stelling wil poneren over details van de techniek. Ferguson
heeft al gezegd dat het ook niet zinvol zou zijn. Ik ben gaarne bereid, daar
waar mogelijk, voor zover ik er zeker van ben, antwoord te geven op bepaalde
technische facetten die te maken hebben met de snelle kweekreactor en dat is
dan ook de enige reden dat ik aan dit symposium heb meegedaan. Ik voel me als
medewerker van het Reactor Centrum Nederland, dat in z'n statuten heeft staan
dat wij werk verrichten, gefinancierd door de overheid, ten nutte van de gemeenschap, verplicht om hier datgene wat ik weet, ter beschikking te stellen in een
niet-polariserende hopelijk objectieve zin.
Voorzitter:
Dank u wel.
Smit.
Smit:
Ja, ik heb eigenlijk niet meer zoveel vanuit m i j z e l f te vertellen alswel dat
ik zou kunnen reageren op een aantal dingen die hier gezegd zijn door mijn medepanelleden. En dat w i l ik eigenlijk niet direkt doen, maar laten afhangen van
wat de voorzitter van plan is te gaan doen. Om nu zelf nog een schets te geven
lijkt mij niet zo zinvol, behalve nog een keer te benadrukken, dat het mij opgevallen is dat de sprekers die vanmorgen na mij gekomen zijn, met name Boskma
en Blok in feite ook hebben geprobeerd datgene aan te tonen wat ik in mijn voordracht getracht heb naar voren te brengen. Namelijk wat het meest belangrijke
punt is bij het introduceren van nieuwe technologieën en bij de beoordeling van
de gevarenaspekten die daaraan verbonden zijn. Prof. Blok heeft dat gekarakteriseerd als: het hangt af van het perspektief van waaruit je de zaken bekijkt.
Dat lijkt mij een zeer belangrijke opmerking, die ook ik vanmorgen, in mijn voordracht, naar voren heb willen brengen. Ik wilde er.echter niet verder over uitwijden.

bii

Voorzitter:
Ik dacht dat het goed was op een paar standpunten wat dieper in te gaan.
Eén van de punten die Coehoorn noerade is dat techniek niet bepalend zou zijn
voor a) de vraag of er kernenergie zou worden ingevoerd en b) ook niet bepalend is indien kernenergie wordt gebruikt voor b.v. elektriciteitsopwekking,
voor keuze tussen lichtwaterreactoren danwel kweekreactoren. Zelf hoeft hij
'net aevoel, dat dat voor een belangrijk deel zal worden bepaald door de vraag
"is het betaalbaar?". Daar dicht in de bv ïrt ligt de volgende concrete moeiLilk te beantwoorden vraag, die Ferguson heeft opgemerkt "waar liggen do grenzen wat ie van de techniek mag verdachten?". Ik zou eigenlijk willen voorstellen om deze beide aspekten eens na te gaan.
Ik zou willen vragen of Smit daar iets over zou willen zeggen.
Smit:
Ja, ik 'neb dat ook al genoteerd als stellingen, d.w.z. het eerste niet helemaal maar wel een aantal dingen die Coehoorn naar voren bracht en die mij zeer
troffen. In de eerste plaats het laatste wat hij zei, nl. dat een technische
discussie alleen door deskundigen gevoerd moet worden, dat hij er bezwaar tegen
had dat een technische discussie toegezonden werd aan een minister. Ik weet niet
helemaal precies wat hij daarmee bedoelt. Het is zo dat de minister in elk geval
te maken heeft in zijn beleidsbepaling, dat er bepaalde besluiten wel of niet
genomen moeten worden. Concreet, moeten wij doorgaan met het Kalkar-projekt of
moeten wij er niet mee doorgaan. Dat zal hij op bepaalde gronden moeten funderen. Nu, dan kan je je afvragen, op wat voor gronden hij dat moet funderen.
Zal hij slechts het advies, waarbij dat advies dan eensluidend zal moeten zijn,
van ambtenaren of van deskundigen moeten krijgen? Wie zijn dan die deskundigen
en hebben die deskundigen inderdaad dan een eensluidend antwoord op allerlei
problemen? Ik geloof dat al deze vragen die ik hierbij stel ontkennend beantwoord
moeten worden. Het zal voor een minister ook duidelijk moeten zijn, dat niemand
integraal deskundig is. Coehoorn heeft ook al gezegd, dat je slechts partieel
deskundig bent, d.w.z. over een bepaald deel iets meer weet dan over andere
delen. Het aandragen van wat je als deskundige weet, dat moet, lijkt mij, in
zijn verschillendheid aangeboden worden aan de minister en aan het parlement.
Daarin moet duidelijk gesteld worden wat het verschil in opinies is en waar de
fundamentele problemen liggen en op basis daarvan zal dan de beoordeling gepleegd moeten worden.
Voorzitter:
Het is niet helemaal precies wat ik vroeg, ik had nl. graag willen aanhaken op
de twee stellingen en niet zozeer over de uitspraken van Coehoorn, maar nu u
dat toch heeft geïnterpreteerd, wil ik Coehoorn de gelegenheid geven hierop te
an tv/oorden.
Coehoorn:
Ik zal proberen kort te zijn, mijnheer de voorzitter, omdat we inderdaad niet
van het pad van de techniek moeten afgaan.
De strekking van mijn opmerking was, dat wij niet de minister van economische
zaken als brievenbus moeten laten werken tussen mensen die wat menen te moeten
zeggen over de technische kant van snelle reactoren. Wat ik erg toegejuichd
zou hebben is dat de technici of de deskundigen, of degenen die menen deskundig
te zijn, elkaar buiten het ministerie hadden gevonden, dat hebben wij ook aangeboden. En tenslotte ben ik van mening, en nu ben ik natuurlijk een beetje
scherp, dat degenen die dat stuk ingediend hebben, niet deskundig waren. Dat
is ook de reden dat ik van te voren aangekondigd heb, dat ik het ook niet ben.
Maar ik ben het altijd nog een beetje meer dan zij. En voorts dat hier onterecht een stuk wat meende op deskundige feiten te berusten op een bureau terecht komt waar het niet thuishoort. Ik geloof dat Smit zelf al gezegd heeft
wat het verschil van mening is. Als het een opinie was, zou ik zeggen, dan mag
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iedereen en dan moet ook iedereen bij diegenen die "net beleid in Nederland bepalen, zijn opinie neerleggen. Maar het ging niet over een opinie, dat is duidelijk gebleken uit het antwoord van Prof. Latzko dat wij gehad hebben. Het
ging over feiten. Dat was eigenlijk mijn antwoord, en ik zou 'willen voorstellen
om nu zo mogelijk op die feiten in te gaan.
Voorzitter:
Ik wou dan toch terugkomen op mijn vraag en dan nu aan Van Dam vragen of hij
mèt Coehoorn van mening is dat de techniek niet bepalend is voor het al dan
niet invoeren van kernenergie en met name daarna de keuze LWR - SNR?
Van Dam:
Voorzitter, eerst een beetje buiten de orde. Ik wou eerst even stout zijn. Ik
word steeds nieuwsgieriger naar de inhoud van dat beroemde stuk, wat bij de
minister op tafel heeft gelegen. Ik heb indertijd wanhopig pogingen gedaan om
het te pakken te krijgen, maar iedereen die ik nog kon bellen, deed er zo geheimzinnig mee, zodat ik het niet te pakken heb kunnen krijgen. Ik ben vreselijk benieuwd. Ook het RCN was er heel voorzichtig mee, die wou het niet ter
beschikking stellen. Ik ben waarschijnlijk niet-deskundig.
Smit:
En ook geen

minister.

Van Dam:
Ik ben het geheel met Coehoorn eens, als hij stelt dat techniek uiteindelijk
niet bepalend is voor het al of niet invoeren van de kernenergie, in zijn algemeenheid. Als je eenmaal zegt "kernenergie w e l invoeren", dan zal de keuze of
het een thermische of een snelle reactor zal moeten zijn mede voor een belangrijk deel door de techniek worden bepaald. Maar de vraag, kernenergie of niet,
zal uiteindelijk niet door de techniek worden bepaald, naar m i j n mening, omdat
de beslissing daarover, tenminste in het ideale geval, uiteindelijk wordt bepaald door de vraag of een dergelijke technische mogelijkheid kan functioneren
in onze sociale werkelijkheid. Uiteindelijk is de techniek in ons leven niet
een doel. Dat vergeet je als technicus natuurlijk wel eens, omdat het zo'n
beetje dagelijks wel je doel is. Maar het is natuurlijk niet uiteindelijk het
menselijk doel, de techniek is een hulpmiddel en het uiteindelijk antwoord op
de vraag zal dus duidelijk gegeven moeten worden vanuit maatschappelijke overwegingen. Ik ben het geheel in dat opzicht met de heer Coehoorn eens. De vraag
naar de grenzen van wat wij van de techniek mogen verwacht is vreselijk moeilijk. We mogen er zeker niet van verwachten dat de techniek ideale mensen te
voorschijn zal roepen? ik citeer hier Van Melsen. In feite eist de techniek
in zekere zin wel dat we nu niet zozeer ideale mensen zijn, maar toch wel vrij
brave burgers. Maar helaas is de techniek geen garantie, dat we allemaal brave
burgers zijn en vandaar al die problemen die vanochtend aangeroerd zijn. Want
vanmorgen meende ik duidelijk te horen dat uiteindelijk alle bezwaren teruggedrongen zijn tot het punt van de afschrikwekkende werking van een mogelijk misbruik van een stuk techniek en dat het niet meer over de techniek als zodanig
ging.
Voorzitter:
Ik zou graag Ferguson willen vragen of hij hierop nog wil

inhaken.

Ferguson:
Ik wil eerst ingaan op dat stuk dat door Terlouw en een aantal mensen waar onder
ikzelf geschreven is en dat overigens beschikbaar is, omdat het in Wetenschap
en Samenleving gepubliceerd is. Ik geloof dat wij dit moeten zien als een van
de tragische wijzen waarop wij in Nederland met elkaar omgaan op dit gebied.
Ik heb h e t daarnet gehad over besluitvorming en niveaus van overeenstemming.
Wat je nu graag zou willen is dat over een moeilijke vraag zoals dit, de technici
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:net elkaar aan tafel gaan zitten, de alternatieven naast elkaar zetten, en:
invullen wat we wel en niet weten. Wij zijn van mening zus en een ander is van
mening ::o, zodat op deze wijze een helder stuk, goed gespecificeerd naar eerste,
tweede, derde orde van overeenstemming naar de beleidvormer toegaat. Zover
kunnen we komen onder elkaar, hierover zijn we het eens en daar waardeert mijnheel A het weer anders dan mijnheer 3. En als dat altijd zo was gegaan, dan
waren dat stuk van Teriouw en geheime adviezen zoals van net NEI en van de industriële raad var. de kernenergie e.d. niet op de manier behandeld zoals nu.
De rapporten van de Gezondheidsraad en Commissie Reactorveiligheid zijn al een
stuk beter dan de stand en het type van discussie van b.v. anderhalf a twee
jaar geleden. Ik zou graag zi&n dat dit soort discussies waar het ene groepje
technici dit vertelt en het andere groepje, er tegenin, dat vertelt, niet meer
zou voorkomen, maar dat een open en vrije discussie, ook door de overheid,
werd bevorderd. Het is dan geen schande als de technici op een zeker moment
zeggen, hier zijn we het niet. eens, maar dat dat open en bloot naar voren
komt. Er zijn altijd plekken waar uiteindelijk iemand het besluit moet nemen.
Nu is het zo dat. vaak de besluitvormer "net gevoel heeft, tje, nu heb ik het
wel van de ene kant gehoord, maar is er soms een andere kant die verzwegen is.
Ik vind het jammer en ik zou helemaal willen aansluiten bij wat Coehoorn zei.
Laten we voortaan met elkaar aan tafel gaan zitten en de vragen waar wij als
technici geen antwoord meer op kunnen geven, dat zijn de vragen die op die
andere tafels thuishoren. Mag ik het even hierbij laten. Ik kom op andere
punten in de discussie terug.
Voorzitter:
Heeft Smit hierbij nog wat op te merken?
Smit:
Ja, op de vraag of de techniek niet uiteindelijk bepalend moet zijn. Als - bij
de keus van het energievoorzieningssysteem - bedoeld wordt dat elke techniek
tot eenzelfde graad van veiligheid teruggevoerd kan worden, als er maar voldoende geld aan besteed wordt, weet ik niet of dat inderdaad waar is. Ik kan
mij voorstellen dat er situaties zijn waarin dat niet het geval is. Ik zou
daarbij willen denken aan de opslag van het radioactief afval. Het hangt er
heel sterk van af wat je als een aanvaardbare veilige oplossing betitelt; en
of de techniek inderdaad dit probleem kan oplossen. Het is zo, dat je met behulp van de besteding van veel geld inderdaad de veiligheid van een aantal systemen sterk op kunt voeren. Als je daarmee zegt dat systemen net zo veilig geworden zijn als andere systemen dan vind ik dat een zeer ongelukkige wijze van
uitdrukken, omdat je op die wijze in principe van alles kunt zeggen dat het
veilig is. Het gaat er namelijk niet om of het veilig is bij het goed funktioneren. Het gaat er om hoe mis het kan gaan als een aantal veiligheidssystemen
weigeren. En in die zin, zou ik willen zeggen, is het zo, dat verschillende
technieken een verschillende graad van veiligheid hebben en in die zin zou ik
ook de stelling willen verdedigen, dat een snelle kweekreactor onveiliger is
dan een gewone lichtwaterreactor.
Voorzitter:
Ik geloof dat die laatste stelling heel duidelijk is. Ik zou graag commentaar
hierop willen hebben van de heer Coehoorn.
Coehoorn:
Ja, mijn commentaar moet zijn, dat ik dat gewoon niet weet. Want wat is onveiliger? Ik denk dat er altijd wel weer voorzieningen te treffen zijn, waardoor
het ene systeem veiliger is dan het andere. Dat brengt me gelijk op een punt
waar ik aansluitend op wat hier gezegd is toch wel in ga op het stuk in het
boek van Smit. Het lijkt me misschien zinnig om daarover te praten. Dat is nl.
het volgende. Het is inderdaad zo dat de grondslag van mijn stelling is, dat
men altijd de technische inspanning om iets, laat ik nou maar weer het woord
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"veilig" gebruiken, te maken, kan vergroten. Men kan altijd de kans - dat is
tenminste mijn gedachte - dat een bepaalde ongewenste gebeurtenis plaats vindt,
beperken. Maar - en dat is de guintessens van het verhaal van Smit als ik het
goed begrepen heb - het is niet zo, dat, door die kans te verkleinen, de gevolgen, alhoewel de kans dat die gevolgen zullen optreden erg gering is, absoluut uitblijven. Als die gevolgen nu maar van beperkte duur zijn, of van beperkte aard, of van beperkte geografische uitbreiding, dan zou hij i:e misschien
nog wel willen aanvaarden; dan is het een kwestie van "er groeit weer gras
overheen en we zijn het weer vergeten". Ik denk b.v. aan de watersnoodramp.
Er staat hier en daar wel een standbeeld en persoonlijk hebben er hier en daar
mensen slechte herinneringen aan, maar het is in de maatschappij toch wel totaal vergeten. Maar hij zegt in zijn stuk - en het is zeker de moeite waard om
daarbij stil te blijven staan - dat het op een gegeven moment, ondanks alle b i j na haast ondenkbare technische inspanningen die je je zou getroosten om een systeem veilig te maken, het niet uitgesloten is dat er een bepaalde gebeurtenis
plaatsvindt die iets als gevolg heeft, wat nooit meer terug te schroeven is. Ik
denk dat de discussie in de techniek daar naar toe moet gaan. Als het zo is dat
je op een gegeven moment zegt, kijk eens, je kunt alles verzinnen, al zou je al
het geld van de wereld hebben, dan zou je bij wijze van spreken alle deskundigheid en alle wijsheid hebben, maar het is altijd nog zo dat door een combinatie
van faktoren, zoals dat dan heet "samenloop van omstandigheden", iets gebeurt
wat als gevolg heeft dat op een gegeven moment het einde van de wereld benaderd
is, dan is voor mij deze invoering van dat systeem of van die technische toepassing niet meer aanvaardbaar. Als dat zo is, dan moeten we eigenlijk maar ophouden, want kernenergie kan, dat kan ik niet bewijzen, inderdaad gevolgen hebben,"
die wat hij dan noemt, zgn. m a k r o r i s i c o 1 s vertegenwoordigen. M a k r o r i s i c o 1 s omdat het de hele wereld betreft en uiteindelijk hele grote gebieden, zo niet de
hele wereld, onbewoonbaar maakt. Maar ik zeg er direkt bij, dat evenmin als wij
kunnen aantonen - neem een praktisch geval - dat de opslag van radioactiviteit
over 2.000 of over 20.000 jaar nog zodanig is dat er geen radioactiviteit in de
biosfeer terecht komt (alleen op grond van extrapolaties kunnen we dit aannemelijk maken), kan een ander het aannemelijk maken dat het risico erg groot is
dat de biosfeer in 20.000 jaar wèl besmet wordt met deze onaanvaardbare stoffen. En dan kunt u zeggen, ja, maar wat hebben w e daar nu aan. Er komt dan een
stukje optimisme in mijn verhaal, omdat ik zeg, kijk eens, als wij alle mogelijke pessimistische gedachten op ons zouden laten inwerken, dan wordt je b a n g
om te leven. De mens lijdt meer van de zorgen die hij vreest, dan van de zorgen
die werkelijk bestaan. Xk geloof dat we, ook met een zeker gezond verstand op
grond van onze kennis, technisch mogen handelen en ook al zou het een geweldige
grote inspanning vergen, ook al zal zou nooit aangetoond kunnen worden dat mogelijke kwalijke gevolgen niet kunnen optreden, dan nog geloof ik dat je door
moet gaan. Toen ik hier in Delft het college statistiek volgde bij Prof. Kronig,
zei hij, statistisch gesproken is het mogelijk dat als je een ketel water op het
vuur zet, het water niet gaat koken maar bevriest. Toch gelooft niemand erin,
hoewel het statistisch gesproken mogelijk is. Er zijn natuurlijk op een gegeven
moment dingen waarvan je zegt, wij hebben een geweldig groot vertrouwen dat
opslag van radioactiviteit, en dan kom ik weer terug op een technisch punt,
betrouwbaar en acceptabel mogelijk is. Ik heb nog geen sterk verhaal gezien
waarin aannemelijk gemaakt wordt dat het onaanvaardbare risico's met zich
brengt, ook na lange tijd, hoewel ik het niet weet.

Voorzitter:
Heeft Ferguson hier nog commentaar, die als eerste vraag "wat gebeurt er met. het
afval" had.
Ferguson:
Ja, ik geloof dat het afval misschien het meest wezenlijk verschil is tussen
het hele kernenergiesysteem en het systeem van elektriciteitsopwekking met
andere methoden. Als je het uit fossiele brandstof haalt, dan laat je een gat
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achter dar vc —
.ot nageslacht wel hinderlijk maar niet gevaarlijk is. Je laat
ook C0~ achtv
de invloeden op het klimaat zijn inderdaad niet goed bekend.
Daar hoef je
ter op dit moment, wat de elektriciteitsproduktie betreft, niet
zo zwaar aan ze tillon. omdat bij elektriciteitsproduktie slechts een fraktie
van de totale C0 9 -produktie plaats vindt. Maar ik ben het er mee eens dat dit
een van de punten is, waar een vraagteken bij staat. Echter, dat vraagteken
wordt pas scherp, op de dag dat we een hele wereld hebben met een westeuropees
energieconsumptieniveau. Maar het kenmerkende van kernenergiesysteem is, dat het
venijn in de staart zit. De afvalverwerking wordt eigenlijk, sociaal gesproken,
een van de belangrijkste faktoren. Dat is voor zover ik weet, nauwelijk bij
enige andere techniek het geval. Misschien moet je voor stedenbouw, of voor
wegenbouw ook in die richting denken, omdat je inderdaad het milieu onherstelbaar verandert, althans voor lange tijd. Misschien geldt het ook voor erosie,
of voor de nu gaande discussie over freons in de hoge stratosfeer. Maar het is
duidelijk dat het voor de kernenergie in ieder geval geldt. Mijn houding in een
dergelijke situatie is de volgende. Voor ik een systeem wil accepteren met een
dergelijk karakter, moet een een techniek bestaan die niet economisch volkomen
prohibitief duur is, die in staat is om de staart netjes op de winden en te verstoppen, zodat je als je op een dag zegt, nou wordt het me te gortig, ik wil er
van af, het systeem tenminste af kunt bouwen en beëindigen. Voor mij is het
vermoeden dat dat kan lukken niet genoeg. En ik ben er helemaal niet onder de
indruk van, als men zegt, dat er zoveel moeite aan wordt besteedt. Dan sluit ik
mij aan bij een uitspraak van Prof. Alfvén uit Zweden die zegt, als een probleem
onoplosbaar is dan maakt het op mij niet de minste indruk als u mij vertelt hoeveel moeite u er aan heeft besteed om het op te lossen. Ik heb zelf een redelijk
vertrouwen dat het zal lukken om die arvalproblematiek op te lossen, maar mijn
redelijke vertrouwen is voor mij niet voldoende om te zeggen, dat het ook kan.
Ik zou graag een methode willen, het mag een dure zijn, waarbij men kan garanderen dat het afval inclusief de actiniden met die hele lange halfwaarde tijd
van tienduizenden jaren, uit de biosfeer verdwijnt. Dan zit je te denken aan
een of andere hele diepe geologische opbergmethode, zo'n vijf of tien kilometer
diep in de rots. Het liefst waar de lithosfeer in het centrum van de aarde verdwijnt, en daar kun je er wel zeker van zijn dat in geologische tijden van miljoenen jaren, niets naar boven komt. En daarna is het probleem voorbij.
Dit was het probleem voor de hele kernenergie, SNR's zowel als LWR's. Bij de
LWR zitten we echter voor een soort dilemma, of je laat de staven die je uit
de reactor haalt, zoals ze zijn, je krijgt geen vrij plutonium, je krijgt nogal
veel radioactief afval met actiniden die je ergens moet laten voor de eerste
miljoen jaar, of je werkt het afval op en scheidt de actiniden, waaronder plutonium van het overige afval. Het kortlevende afval zou je in zoutmijnen kunnen
stoppen, dan is het na 600 jaar inderdaad een te verwaarlozen hoeveelheid radioactiviteit. Het is te verwachten dat dat ook wel in orde komt. Ik zou dat nog
wel aandurven, als je dan maar zorgt dat er geen actiniden per ongeluk tussendoor zitten. Maar dan zit je in een wereld met plutonium. En ik voel het als
een soort duivel Beëlzebub of je zit met afval met actiniden en weet niet hoe
je dat moet wegwerpen, of je zit met afval dat wel weg te bergen valt maar je
hebt een plutoniumberg, waarvan je je, met Blok b.v. vandaag, en vooral met
Boskma, moet afvragen, is dat verwantwoord voor de mensheid. Het kenmerk van
de kweekreactor is nu dat je gedwongen bent om de weg van het plutonium te
nemen, die hoort er gewoon bij. Mijn gevoelen is, dat ik op het ogenblik het
kernenergiesysteem in z'n totaliteit niet aandurf vanwege dat open eind van
het afval. Ik heb vertrouwen dat ik over een jaar of vijf ja zal kunnen zeggen
voor een LWR-systeem op grond van het afval, maar ik blijf buitengewoon sceptisch tegenover een wereld met tonnen plutonium. En dat is een noodzakelijke
consequentie van het invoeren van kweekreactoren.
Voorzitter:
Ja, ik zou de heer Van Dam nog willen vragen of hij hier over nog wat wil opmerken.

Van Dam:
Ja, nog even een korte opmerking over het g^stelue van Ferguson. Hij zou zo
graag alle alternatieven naast elkaar willen zetten. Dat ben ik helemaal met
hem eens. Maar dat is helaas voorlopig een ideaal. Vorig jaar heeft de minister
gezegd, ik wil rapporten zien over 3500 megawatt in de vorm van kernenergie. Ik
vond dat geweldig. Maar ik vond het minder geweldig dat hij niet heeft gezegd
ik wil ook rapporten m e t een volledige risico-analyse over kolenenergie 3500
megawatt, olie, w i n d , aardgas, zon, geothermisch en dreun nog maar een tijdje
door. Het p r o b l e e m waar je in de praktijk vaak op terecht komt is, dat er helaas
nogal weinig - in verhouding m e t wat van de kernenergie bekend is - bekend is
van de risico's van andere vormen van energieopwekking. De mensen denken te vaak
aan de goede oude tijd van het kleine centraletje w a t we met kolen stookten,
25 megawatt, een leuk pruttelend oventje. Moet u dat eens extrapoleren naar
1.000 megawatt in Nederland. Ik denk, dat ik dan met een spandoek ga lopen.
Maar ik ben het in principe volledig eens met de stelling van Ferguson. Ik hoop
dat we gauw die rapporten tegemoet kunnen zien. Dan hebben we tenminste de alternatieven naast elkaar.
Ja, wat het open eind betreft, het venijn wat in de staart zit, daar ben ik het
niet helemaal mee eens. Ik kijk er iets anders tegenaan. Bij andere soorten van
energieopwekking heb je zodanig grote hoeveelheden afval, verbrandingsproduktèn
meestal, dat je verplicht bent om die gewoon in het milieu los te laten. Bij
kernenergie heb je juist principieel de mogelijkheid om de zaak goed op te bergen, omdat het om zo bijzonder weinig afval gaat. In A m e r i k a b.v. heeft men een
kernenergie p r o g r a m m a van de elektriciteitsbedrijven, wat verschrikkelijk ambitieus is, w a a r s c h i j n l i j k veel te ambitieus. Dat zullen alle panelleden met mij
eens zijn. Het zal geen onderschatting zijn van het te installeren vermogen tot
het jaar 2010. Wel als dat allemaal werkelijkheid wordt - en we spreken over
het kernsplijtingsafval, dus waar het probleem echt om gaat, het hoogaktief
kernsplijtingsafval - dan zal in het jaar 2010 in de V.S. de afvalberg een kubus
zijn m e t een ribbe van nog geen 30 m e t e r . En daar gaat het om; de hoeveelheden
zijn zeer klein. Het is zeer gevaarlijk spul, daar ben ik het h e l e m a a l mee eens,
maar volgens mij zijn d e hoeveelheden zo klein dat een oplossing zonder meer
mogelijk is. En als oplossing zie ik zo'n zoutformatie. Ferguson wil nog dieper
gaan. Wat mij betreft, hoe dieper hoe liever. Tenzij je natuurlijk in een geologisch niet-stabiel gebied komt, maar dan zit ik, vrees ik, buiten mijn gebied.
Dan het punt van die actiniden. Ja, ik heb eerlijk gezegd altijd moeite met de
mogelijkheid om splijtstof niet op te werken bij de kernenergie. Ze.l f heb ik
het gevoel, maar dat is weer zoiets wat je niet exact kan aantonen, dat, als
je aan kernenergie doet, je moet o p w e r k e n . Met die actiniden moet je niets
anders doen, dan ze verbranden, nucleair "verbranden". Je moet geen splijtstofelementen in z,'n geheel opbergen, want daarmee maak je juist het afvalprobleem
onnodig moeilijker. Het is weliswaar zo, dat er met snelle kweekreactoren wat
meer plutonium gaat circulieren. Maar ook dat is zeer betrekkelijk. Wat dat betreft, worden dacht ik de verschillen tussen de snelle kweekreactor en de thermische reactor aanzienlijk overschat. Als wederom de plannen van de elektriciteitsproducenten in de V.S. waar worden, en die mensan kunnen zoveel snelle
kweekreactoren bouwen als ze hopen te doen, dan zal omstreeks de eeuwwisseling
1/4 van de totale plutoniumvoorraad die ciculeert het gevolg zijn van de snelle
k w e e k r e a c t o r e n en 3/4 zal afkomstig zijn uit iichtwaterreactoren. Xk zie het
niet als een essentieel verschil tussen een snelle kweekreactor en een lichtw a t e r r e a c t o r . We moeten ons zelf niet bedotten, plutonium is inherent verbonden
aan kernenergie. En een faktor twee is hierin, dacht ik, geen essentieel punt.

Voorzitter:
Ja, dank u w e l . Xk begrijp dat Ferguson nog wat zou willen zeggen en dan zou ik
willen p a u z e r e n .
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Ferguson:
Een voorbeeld hoe nuttig het is om te praten. De heer Van Dam en ik zijn het in
eerste orde met elkaar eens, we zeggen het alleen op verschillende manieren.
Natuurlijk is de hoeveelheid plutonium die je maakt en ook de hoeveelheid kernsplijtingsafval in totaal praktisch hetzelfde, en dan kijken we niet op een faktor 1!2,- of je dat nu met snelle'kweekreactoren of met lichtwaterreactoren of met
enige andere splijtingsreactor doet. Dat hangt zo'n beetje van rendementen en
zo af, daar kijken we nu niet naar. Het verschil is die vooronderstelling van
Van Dam "ik ga in ieder geval opwerken". Als je in ieder geval opwerkt, dan
maakt het inderdaad niets uit. Je hebt echter bij de lichtwaterreactor de mogelijkheid om niet op te werken. Waarom zou je willen opwerken? Er zijn twee
motieven. Het eerste motief is: dan haal ik rn'n plutonium terug en dat is in
ralaats van uranium 2 35 bruikbaar als brandstof, het is dus gewoon brandstof
die je cadeau krijgt. Dat is het argument gebruikt bij de snelle kweker met
als extra voordeel dat je je uranium 235 heel efficiënt kunt gebruiken. Dat is
ook het argument voor het opwerken bij de LWR's. Maar dat is voor de eerste
30 jaar of zo, een economische vraag. En op het ogenblik neigt men er toe te
zeggen dat het opwerken zó duur wordt, dat we het daarom niet moeten doen. De
technieken zijn nog in de kinderschoenen, de prijzen zijn nog buitengewoon
onzeker en stijgen aldoor.
Een tweede motief van opwerking is de vermindering van de hoeveelheid afval.
En dan krijg je die kubus van 30 meter ribbe. Maar dat heeft het nadeel dat
je bij dat opwerken plutonium vrij maakt. En dat is een maatschappelijke keuze.
Berg ik liever veel grotere hoeveelheid afval op, zonder dat ik ooit los plutonium in handen heb, of scheid ik het, dan heb ik minder afval, maar dan heb
ik wel los plutonium ergens in handen die in de samenleving circuleert en die
kan worden gebruikt maar ook misbruikt. Want denk er wel om, zolang het plutonium nog zit in de staven zoals ze uit de centrale komen, kan niemand er wat
mee beginnen. Geen gebruik, maar ook geen misbruik.
Coehoorn:
Nog twee korte opmerkingen. Ferguson is het wel met me eens dat technisch gezien beide keuzen mogelijk zijn, en in zekere zin technisch gezien aanvaardbaar zijn. Verder is het zo dat Ferguson en ik, ook wat betreft de opslag van
afval, constateer ik, het in eerste orde eens zijn. Hij beweert, over vijf jaar
wel te weten of het 20.000 jaar lang opgeslagen kan worden of niet. Want hij
zegt, over 5 jaar heb ik dat vertrouwen wel. Mijn conclusie is alleen, dat het
RCN de heer Ferguson 5 jaar vooruit is en meer niet.
Voorzitter:
Ik wou hierbij graag dit deel van de discussie besluiten.
PAUZE
Voorzitter:
Ik wou eigenlijk graag beginnen met de eerste vraag die gericht is aan Coehoorn.
Coehoorn:
Boon's vraag luidt: "Waarom vindt de rapportage vaak in het geniep plaats, waarom is er geen open discussie over de problematiek, zijn er hier faktoren in het
spel die buiten de technische sfeer liggen maar wel het werk van de technicus
raken, zoals zijn economische dwangpositie, zijn status, zijn geloof in eigen
gelijk, zijn meristrocraat zijn?"
Nou ik zal proberen dat in delen te beantwoorden, hoewel het niet zozeer met de
techniek te maken heeft, maar wel met een technicus. Die rapportage vindt niet
in het geniep plaats. Zeker niet vaak. Er is erg veel gepubliceerd, het is alleen zo dat niet alle literatuur, ik zou haast zeggen helaas niet, toegankelijk
is voor iedereen. Materieel toegankelijk, ten eersteen ten tweede dat het makke-
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lijk te lezen is. Dat er wel eens rapporten niet toegankelijk zijn, dat heeft
te maken met hele ordelijke afspraken in de maatschappij. Het bekende NEI-rapport, dat overigens niet geschreven is doof een technicus maar door een econoom,
die wel afgegaan is op informatie van de leden van de fact finding commissie,
waarvan ik er dan een was. Dat rapport is niet vrijgegeven om de doodeenvoudige
reden dat minister Lubbers vond dat het eerst aan de Kamerleden toegezonden
moest worden. Dat was gewoon een ordelijke afspraak onderling en aangezien het
Kabinet, misschien mag ik het hier niet zeggen, wat extra informatie gevraagd
heeft, is het voorlopig nog vastgehouden. Zo zijn er meer rapporten die om allerlei redenen vertrouwelijk gehouden worden. Om een voorbeeld te noemen. Wij
doen, het RCN in samenwerking met onze collega's in België en West-Duitsland,
dacht ik aardig werk. Er zijn stukken werk die wij voorlopig nog vertrouwelijk
houden, aangezien wij die pas in ruil voor andere informatie overgeven, b.v.
aan onze japanse collega's, waar we een zeer goede samenwerking mee hebben.
Hetzelfde geldt voor onze engelse collega's. Dus dat in het geniep laten plaatsvinden is beslist niet de bedoeling van de technicus al is het niet altijd te
vermijden.
Waarom is er geen open discussie? Ik dacht wel dat er een open discussie was,
maar dat de discussie niet altijd op het goede niveau was. Wij doen juist alle
mogelijke moeite om te proberen elkaar o p één lijn te vinden. Ik dacht dat ik
het alleen maar betreuren kan dat die open discussie er niet is. Ik heb u al
gezegd dat bij die discussie over dat beroemde stuk, het gewoon jammer is dat
het zo gelopen is. Maar we hebben van allebei de kanten gezegd dat we daar
graag van te voren over gesproken hadden. Dat gaat dan op een andere wijze dan
je wil.
Dan staat hier, zijn er hier faktoren in het spel die buiten de technische
sfeer liggen maar wel het werk van de technicus raken, zoals economische dwangpositie, status en geloof in eigen gelijk en meristrocraat zijn. Ik vind dat
een heel interessante vraag, omdat u echt wel mag wéten dat een technicus, zoals ik, echt wel eens nadenkt over vragen als "ben je nu niet iets aan het verdedigen wat je van jongsafaan geleerd hebt, of wat je voor je salaris nodig
hebt, in hoeverre ben je broodheer". Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik persoonlijk, en we zitten hier a titre personel, ervan overtuigd ben dat voor mij
de zaak toch te belangrijk is om niet diep na te denken over wat ik aan het
doen ben. Ik kan u zeggen, dat wij zeker nu het RCN omgezet is in ECN, legio
andere mogelijkheden hebben om op een andere wijze heel nuttig en heel zinvol
werk te doen en ik, en dat geldt ook voor een deel van mijn collega's, misschien
wel voor allemaal, wel degelijk met deze indringende zaken persoonlijk bezig
ben. Ik ben behalve technicus, ben ik ook mens in deze samenleving. Ik hou me
zeer actief bezig op kerkelijk en politiek terrein en ik word wel degelijk geconfronteerd met alle ander aspecten die er aan vastzitten. Niettemin geloof
ik wel dat zo nu en dan bij mij, en bij anderen misschien wel vaker, de gedachte speelt: "nou ja, dat dient mijn tijd wel uit, ik vind het een goed systeem, jk word er voor betaald en ik ga er mee door". Maar ik geloof niet dat u
dat in z'n algemeenheid mag stellen.
Voorzitter:
Wil de heer Boon daar nog op

reageren?

Boon:
Vraagt zich af of technici dingen kunnen zeggen die niet in het straatje van
hun baas te pas komen, en vraagt zich af of een bepaald soort sfeer er de oorzaak van is dat de minister een rapport vraagt over kernenergie zonder dat hij
rapporten over de alternatieven vraagt.
Voorzitter:
Wil Coehoorn daar nog iets op zeggen?
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Coehoorn:
Ik begrijp uw bezorgdheid wel. Misschien omdat bepaalde groepen in de samenleving te weinig rekening houden met een veel grotere groep die graag van de
informatie zou willen kennis nemen. Toch moet ik zeggen en dan kom ik misschien
wel weer verkeerd over, dat ik van mening ben dat diegenen die er werkelijk bezorgd over zijn, en zeker aan de TH-Delft hier, alle mogelijkheden hebben op
een objectieve wijze geïnformeerd te zijn over de technische kanten van de zaak.
Ik beperk me hier tot de technische kanten. Het RCN geeft een blad uit, Atoomenergie en haar toepassingen, en daarin wordt niets van het werk dat wij doen
verborgen gehouden. Als u nu alleen denkt aan het rapport over de economie van
de SNR, dan heb ik u al uitgelegd dat dit helemaal niet bedoeld is dit niet
vrij te geven. Het is een volledig open discussie. En ook onder de technici
onderling is het echt niet zo dat wij zeggen, ja laten we dat maar niet meedelen. Integendeel, ik kan u garanderen dat het merendeel van de technici wel
degelijk alle facetten hebben laten meespelen in hun oordeel, maar dat wij, en
dat geldt in de eerste plaats voor mijzelf, er absoluut van overtuigd zijn dat
in het scala van mogelijkheden in dit geval de kernenergie en in het bijzonder
de snelle reactor een van de weinige op korte termijn aanwezige mogelijkheden
is om te voorzien in een behoefte, waarvan wij vinden dat die zeer legitiem is.
Smit:
Ik wou even heel in het kort iets zeggen over die beschikbaarheid van de informatie. Ik heb ervaren dat dat niet altijd het geval is. En een van de dingen is
recentelijk geweest bij de veiligheidsstudie over die 3500 megawatt, gemaakt
door de samenwerkende elektriciteitsproducenten. Die studie was uit. Ik heb opgebeld, of ik dat ding kon krijgen en er werd mij medegedeeld, dat. ik die niet
kon krijgen. Ik vroeg "waarom niet?". Nu dat was natuurlijk "we kunnen het niet
aan iedereen toesturen". Dat hoeft ook niet. Een tweede argument waarom ik het
nu niet kon krijgen was dat ik mij niet zo aardig uitlaat over de kernenergie.
Waarop ik zei, dat ik zou proberen op een andere wijze aan deze studies te
komen. Hierop werd mij meegedeeld: "dat zal u niet lukken, want u zult altijd
langs mij heen moeten". Dat gebeurt niet altijd, maar er zijn situaties waarin
getracht wordt te verhinderen dat informatie beschikbaar komt aan mensen die
een andere opinie hebben dan diegene die die informatie kan verstrekken.
Voorzitter:
Wie wil er naar aanleiding van deze vraag van Boon nog iets zeggen?
Ferguson:
Heel kort. Ik ken twee landen waarin de proceduren aanzienlijk beter is. De
V.S., waarin sinds kort een acces to information wet bestaat, die erg veel
openbaar heeft gemaakt en Zweden, waar een wet is, dat alles openbaar is behalve als het om een specifieke reden geheim mag worden gehouden. De commissieBiesheuvel heeft in Nederland ook een dergelijke wet voorgesteld. Noch Biesheuvel, noch zijn opvolgers hebben dit, toen zij in de regering zaten, tot wet
gemaakt. In Nederland is nog echt wel de traditie dat een heleboel rapporten
binnenskamers blijven, totdat het politiek uitkomt om ze er uit te laten.
Ik geloof niet dat er kwade wil achter zit.
Voorzitter:
Ik wou deze discussie nu besluiten en vragen aan de heer Smit om de vragen van
de heer Flint te beantwoorden.
Smi t:
Dat is een vraag die gaat over de veiligheid van een snelle kweekreactor en
met name wat ik geschreven heb over de dopplercoëfficiënt. De vraag is: "Waarin schuilt volgens u het gevaar van een positieve dopplercoëfficiënt?" En dan
"Van Dam zegt dat deze niet aanwezig is binnen de snelle kweekreactor". Daaraan meteen gekoppeld kav. misschien ook de vraag van Van der Hulst ook behan-
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deld worden, die vraagt: "is Dr. Smit nu overtuigd dat hij in de dopplercoëfficiënt-geschiedenis met betrekking tot de snelle reactoren fout was?" Met
andere woorden: "is hij ook van mening dat voor een reëel ontwerp de dopplercoëfficiënt steeds negatief is?"
Over die dopplercoëfficiënt, waarom is die zo belangrijk? Wel het is zo dat
bij een kernsplijtproces neutronen vrijkomen die nieuwe splijtingen kunnen
veroorzaken. Als er meer dan gemiddeld een neutroon vrij komt, wat weer voor
splijting kan zorgen, dan kan de reactie heel snel toenemen en uit de hand
lopen. Dan is er sprake van, een reactorexcursie. Bij zo'n reactorexcursie
kan een grote hoeveelheid energie ineens vrijkomen. Bij een atoombom heb je
het effekt dat moedwillig geprobeerd wordt om zoveel mogelijk energie in een
zeer korte tijd vrij te krijgen. De hoeveelheid energie die je vrij krijgt,
wordt bepaald door de snelheid waarbij deze verdubbeling van energie optreedt.
De kracht van de explosie - als op explosieve wijze energie vrijkomt - wordt
bepaald door de tijd waarin dat gebeurt. Als deze reactie uit de hand loopt,
dan kunnen de grenzen ervan niet meer met de hand extern geregeld worden. Deze
reactie kan slechts uit zichzelf gestopt worden a) of door het uiteenvallen
van de kern, of b) doordat het kernsplijtingsproces als zodanig afloopt. Het
aflopen van dit splijtingsproces op een natuurlijke wijze wordt vergemakkelijkt
door een negatieve dopplercoëfficiënt. A l s er een positieve dopplercoëfficiënt
is - Prof. Goedkoop heeft het vanmorgen daarover gehad - dan betekent dat dat
ten gevolge van verbreding van de resonantielijnen de reactiesnelheid blijft
toenemen en de reactie uit de hand loopt. Als de dopplercoëfficiënt negatief
is, dan wordt de reactorexcursie beëindigd. En dat betekent dat er daarmee
een begrenzing gesteld wordt aan de hoeveelheid energie die vrij komt.
Daarom is hij dus belangrijk.
Dan wordt hier gezegd dat de heer Van Dam heeft gesteld dat de dopplercoëfficiënt negatief is. Vanmorgen is al aan de orde geweest, door Prof. Goedkoop
gesteld, dat in de reactor uranium 238 en plutonium 239 zit en nog wat andere
elementen. Maar belangrijk voor de bepaling van het teken van de dopplercoëfficiënt, is het gedrag van vooral deze twee isotopen. Uranium 2 38 heeft een negatief dopplercoëfficiënt, plutonium 239 heeft een licht positieve dopplercoëfficiënt. Maar dat hangt tevens af van het neutronenspectrum dat je in de reactor hebt, wat de resulterende dopplercoëfficiënt zal zijn. Dit zal bepaald
worden door de verhouding waarin uranium 238 en plutonium 239 in de reactor
voorkomen en op welke wijze deze twee elementen in de reactor geordend zijn.
A l s je een grote hoeveelheid p l u t o n i u m bij elkaar hebt, kun je in die situatie
lokaal een p o s i t i e v e dopplercoëfficiënt hebben. Daarmee kom ik op de tweede
vraag. Nu wordt de reactor zodanig geconstrueerd dat men wil bereiken dat de
totale dopplercoëfficiënt overal in de reactor negatief is, doordat je een
dusdanige menging hebt van uranium 238 en plutonium 2 39 dat, als de reactie
uit de hand loopt, de temperatuur stijgt bij het plutonium, maar dat het uranium ook zo snel in temperatuur stijgt dat de negatieve dopplercoëfficiënt
van uranium 2 38 de totale reactie zal begrenzen.
Nu, dat is wat men tracht te bewerkstelligen. Het ziet er naar uit - en ik geloof dat graag als Van Dam h e t zegt - dat, in deze situatie met de huidige
kennis ten aanzien van de dopplercoëfficiënt van plutonium, dat lukt. Maar ik
weet niet of dat al voldoende onderzocht is, want dat hangt heel sterk af van
het neutronenspectrum wat je hebt.
Zaal:
Bij een reëel ontwerp?
Smit:
Bij een reëel ontwerp hangt het neutronenspectrum heel sterk af van de situatie
die je op een gegeven moment gekregen hebt, b.v. of er natrium aanwezig is, of
er natrium weggevallen is. Dat is heel belangrijk en dat vind ik dan ook het •
punt van dat reële ontwerp of u daarmee bedoeld het ontwerp volgens de blauwdrukken of dat het tevens het ontwerp is waarin je je een ongevaIssituatie kunt
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voorstellen waarbij de kern niet meer die geometrie heeft die bedoeld was. In
die situatie - laten we zeggen, als je een situatie krijgt waarin plutonium
zich weer verzameld na het smelten van een kern - heb je geen overzicht meer
over de dopplercoëfficiënt, en weet je niet hoe die zal zijn.
Tweede punt hierbij is, dat als die dopplercoëfficiënt negatief is dat geen
garantie betekent dat daarmee geen hoeveelheid energie gecreëerd kan worden,
die voldoende kan zijn om de kern te beschadigen. Een negatieve dopplercoëfficiënt begrenst energie, maar niet in zodanige mate dat de reactorkern daardoor
niet ernstig beschadigd kan worden, waarna weer nieuwe situaties kunnen ontstaan en adequate koeling verhinderd kan worden.
Zaal:
Vraagt of naar de huidige maatstaven bij een reëel ontwerp als de SNR de dopplercoëfficiënt soms positief kan zijn.
Voorzitter:
Wilt u dit heel kort beantwoorden?
Smit:
In de situaties waarin men snelle kweekreactoren construeert, ben ik van mening
dat inderdaad die situatie zo gecreëerd wordt dat men een negatieve dopplercoëfficiënt heeft, wat ook zeer essentieel is voor het werken van de 'reactor en het
niet uit de hand lopen van die reactor. Ik heb me over deze situatie van de
blauwdruk niet uitgelaten.
Voorzitter:
Heeft Coehoorn hier nog iets aan toe te voegen, anders heeft hij nog een vraag
van de heer Derksen die ook samenhangt met de dopplercoëfficiënt.
Coehoorn:
Nou, misschien dat ik het nog even op een andere wijze mag zeggen. Noch technici,
noch vergunning verlenende instanties zouden ooit toestaan dat er een reactor
gebouwd wordt die een positieve dopplercoëfficiënt heeft, omdat deze reactor uit
veiligheidsoogpunt onaanvaardbaar is. Het hoeft gelukkig ook niet.
Ik heb hier een vraag van de heer Derksen. Ik heb daar boven gezet "interessante
vraag" en tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik op een avond ook eens zoiets
gezegd heb en toen werd mij verweten dat ik gevaarlijke situaties interessant
vond. Uit technologisch oogpunt is het gewoon een interessante vraag. "De proefreactor in Kalkar zal volgens de berichten nooit een overschot aan splijtstof
maken. Is dat juist en zo ja, kan dan de veiligheid in verband met de dopplercoëfficiënt dan voldoende getest worden?"
Ik zal proberen daar een kort antwoord op te geven. Allereerst, waarom wordt de
reactor in Kalkar zo gebouwd dat hij niet kweekt? Omdat het een proefreactor is
en in een proefreactor hoeft het kweken niet aangetoond te worden. Dat is pas
belangrijk wanneer we over meerdere reactoren beschikken. En alleen, echt alléén om economische redenen zijn daarom een deel van de zgn. broedelementen aan
de buitenkant van de reactor weggelaten. Deze zijn nogal kostbaar.
En de vraag is nu, - en dat is echt de kernvraag - is deze reactor dan wel representatief voor de reactoren van de toekomst. Wij technici, die wellicht ook
deskundig zijn op dit gebied, zijn van mening dat het totaal onnodig is om met
deze proefreactor aan te tonen dat men kan kweken, dat is op allerlei wijzen
voldoende aangetoond. Ten tweede is het zo, dat de dopplercoëfficiënt niet bepaald wordt door een reactor die wel of niet kan kweken, maar die wordt bepaald
door de hoeveelheid uranium 238 in de kern. En nogmaals, in de bestaande en de
gewenste ontwerpen, is er voldoende uranium 238 in de kern aanwezig en in al
deze gevallen zal de dopplercoëfficiënt negatief zijn, en móeten zijn.
Voorzitter:
Heeft de heer Derksen genoeg aan dit antwoord?
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Ja. Dan gaan we over naar de heer Van Dam. Die heeft een vraag over
neutronen.

vertraagde

Van Dam:
"In de bijdrage van Dr. Smit aan het symposiumboek wordt gesteld dat vertraagde
neutronenfraktie van een snelle natrium gekoelde reactor geringer is, 0,3%, dan
die van een lichtwaterreactor, 0,7%." Ik dacht dat hij die procenten overigens
niet noemde, maar "bent u het met zijn conclusie eens dat daarom een snelle
reactor onveiliger c.q. moeilijker zou zijn. Hoe zijn de ervaringen op dit gebied met andere snelle reactoren?"
Wel, in de eerste plaats is het zo, dat het verschil in vertraagde neutronenfraktie tussen een snelle en een thermische reactor niet zo groot is als men
meestal denkt. Men vergelijkt meestal getallen van uranium 235 met plutonium 239.
In werkelijkheid is h e t zo, dat de vertraagde neutronenfraktie in een thermische
reactor lager ligt, een stuk lager, omdat gemiddeld genomen over de kerncyclus
ongeveer 30% van het vermogen uit plutoniumsplijtingen komt. En dat verlaagt de
effektieve neutronenfraktie. Anderzijds is in een snelle natriumgekoelde reactor
de nakomende neutronenfraktie veel groter dan die van plutonium 2 39, omdat we
daar te maken hebben met een heel mengsel van 4 isotopen en de hogere plutoniumisotopen hebben ook veel hogere vertraagde neutronenfrakties. Bovendien geeft
snelle splijting in de kweekstoffen, dat toch een belangrijk effekt is, nog een
extra verhoging. In werkelijkheid liggen dus de vertraagde neutronenfrakties veel
minder uit elkaar maar ik dacht niet dat dat nu het essentiële punt was. Ik meen
dat je helemaal niet in het algemeen mag stellen dat een reactor met een kleine
vertraagde neutronenfraktie onveiliger is dan een met een grote vertraagde neutronenfraktie. Het gaat erom, zoals ik ook in mijn stuk heb geschreven, dat je
tegenover die effektieve vertraagde neutronenfrakties alle denkbare reactiviteitstransciënten - p l o t s e l i n g optredende reactiviteitsverlopen in de tijd - zet,
die in zo'n reactor kunnen optreden. Dat moet je teganover elkaar zetten. En in
dat opzicht, maar dat zou een h e e l verhaal worden, zijn er juist heel w a t faktoren die in een snelle reactor gunstiger liggen, dan in een thermische. Ik kan
mij een onveilige reactor voorstellen met een hele grote vertraagde neutronenfraktie, voor mijn part 5%, bestaat niet in de natuur, maar die zou onveilig
kunnen zijn. Ik kan mij een veilige voorstellen, met 0,3%. E r is b.v. een thermische reactor, die je kunt laten werken op uranium 233, die een hele lage nakomende neutronenfraktie heeft (in de orde van zuiver plutonium 239, en dat is
juist een zeer veilig systeem, omdat a) reactiviteitstransciënten niet zo sterk
kunnen zijn en b) er een zeer groot negatief temperatuurseffekt is. Dat is natuurlijk ook een punt. Dus je kan niet afgaan op één ding, je moet het hele
pallet van faktoren bekijken w a t een rol speelt bij het eventueel ontstaan van
reactorexcursies.
Voorzitter:
Ik ga over naar de heer Coehoorn, die iets zal zeggen over de mogelijkheid
transactinide. Dat is een vraag van de heer Boon.

van

Coehoorn:
"In hoeverre is het mogelijk om actiniden, plutonium e.d. te modificieren in
kortlevende elementen, of nog mooier, neutrale elementen?"
In principe is dit heel goed mogelijk, maar dat is wel een hele inspanning. Laat
ik gelijk aan de achterkant beginnen. Als wij op een gegeven moment in deze wereld een hoeveelheid plutonium zouden overhouden en we zouden er vanaf willen
komen, dan zou het mogelijk zijn om reactoren te bouwen waarin plutonium uitgebrand wordt en omgezet wordt in kortlevende elementen en datzelfde geldt voor
actiniden. Het probleem is alleen, dat h e t erg moeilijk is om dat allemaal te
verwijderen. Wanneer je van de aanwezige hoeveelheid actiniden en plutonium,
laten we zeggen, 90% wil verwijderen gaat dat nog, 95% dan gaat het ook nog,
maar bij 99% dan wordt het wel heel erg moeilijk en duur en de vraag is dan
wat je bereikt hebt, w a n t het overblijvende deel is toch ook nog een gevaarlijke
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hoeveelheid. Ik kan u zeggen, dat is dus de achterkant van het probleem, dat wij
in het RCN overwogen hebben om een experiment op te zetten om aan te tonen dat
het niet alleen technisch maar vooral ook praktisch mogelijk is om actiniden op
te branden. Die studie is voltooid. Ik heb hem nog niet gezien, maar hij is voltooid. De conclusie is dat het gewoon onaantrekkelijk is, en dat in ieder geval,
experimenten die wij op het oog hadden om dit verder aan te tonen en te verbeteren, niet uitgevoerd zullen worden. Mocht iemand zeggen, ik wil die studie
graag even zien, dan denk ik dat hij volledig openbaar is, want nogmaals, alles
wat het RCN publiceert, moet a priori volgens de statuten openbaar zijn. Dus
daar is geen probleem.
Plutonium kunnen we dus opbranden, actiniden kun je ook opbranden, maar u weet
dat wij bij het RCN een veel betere methode hebben;. Dat is geen antwoord op uw
vraag. Het goedkoopste, het beste, het meest betrouwbare is ze in de grond te
stoppen, want dat opbranden zelf is een hele klus|en je moet al die rommel eerst
chemisch er uit halen en dan heb je een heleboel processen nodig met alle kansen
van fouten van dien. Nogmaals, de beste oplossing! is, stop het diep weg, dan zit
het veilig en wie weet vinden we er in de toekomsjt nog eens toepassingen voor.
Smit:
Ik vind dat wat de heer Coehoorn zegt niet van zoveel waarde is ten aanzien van
de vraag of het nou een oplossing is of niet. Ik evalueer nu even scherp. Natuurlijk kun je transuranen, actiniden, plutonium omzetten in splijtingsprodukten,
die een korte levensduur kunnen hebben. Ook daar zijn er bij die een langere
levensduur hebben. De methode is b.v. om deze isotopen selectief te gaan bombarderen met neutronen. Alleen het punt daarbij is dat je aan het fysisch mogelijk
zijn niet zoveel hebt op een technologische schaal, als het om de grote hoeveelheden gaat die geproduceerd worden in kerncentrales en snelle kweekreactoren.
Het gaat erom of je inderdaad het afval wat je produceert weer zou kunnen verwijderen zonder dat dat tot grote problemen leidt en of dat dan ook inderdaad
zal gebeuren. En daarom is het zo, dacht ik, dat Coehoorn stelt, dat er een
praktische oplossing voor mogelijk is. Het gaat er hierbij niet om of je in
principe deze isotopen kunt omzetten in splijtingsprodukten, maar of het een
praktisch realiseerbare mogelijkheid is. Het tweede punt is dan, dat je als je
die methode - en ik heb die studie van het RCN nog niet zoals u zult begrijpen,,
maar ik denk dat het o.a. betekent dat het uitbranden van deze transuranen een
proces is wat een beetje analoog is met wat er in een snelle kweekreactor gebeurt, nl. dat zware elementen omgezet worden in lichtere elementen - gebruikt,
je bovendien nieuwe transuranen produceert. Dat betekent dat je je probleem
tot een zekere mate kunt reduceren, maar dat wel een bepaalde evenwichtswaarde
van transuranen over blijft. Ik weet niet of dit inderdaad het resultaat is
van die studie, maar ik zou het graag willen horen van Coehoorn.
Voorzitter:
Wil Coehoorn daar nog een antwoord op geven?
Coehoorn:
Nou dat is niet het resultaat van die studie, maar ik geloof niet dat we er
verder over hoeven te praten. Ik zeg, het is in principe mogelijk, maar als je
toch wat in de grond moet gaan steppen dan kun je er evengoed wat meer in stoppen, want wat je eruit haalt kost een hoop geld en een hoop moeite en in wezen
los je het probleem, nl. het aanwezig zijn in de wereld, waar dan ook, van
actiniden, niet op.
Voorzitter:
We zijn inmiddels aan het afval toegekomen, zoals u duidelijk is. En de heer
Smit heeft daar een vraag over, afkomstig van de heer Flint.
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Smit:
Ja, ik wil toch graag even duidelijk de conclusie trekken dat het probleem van
het afval op deze wijze niet opgelost is. Dat je die transuranen in zekere graad
toch behoudt. De vraag van de heer Flint: "Waarom is volgens u radioactief afval
voor langere tijd schadelijk? (Van Dam stelt dat het 300 a 500 jaar schadelijk
blijft)."
Het punt hierbij is, dat Van Dam verwijst naar een studie die het Reactor Centrum
Nederland gemaakt heeft over opslag van radioactief afval in zoutlagen. De conclusie, dat het afval slechts 300 tot 500 jaar schadelijk zou zijn, berust op
een zeer specifieke wijze van beoordeling van dit risico. Bekeken wordt van een
gegeven hoeveelheid radioactief afval, welke men vergelijkt met de normen voor
drinkwater met betrekking tot de hoeveelheid radioactief materiaal die daar in
kan zitten. Gesteld dat je dat radioactief afval zou verdunnen in water, hoeveel
water heb je dan nodig om tot de acceptabele norm te komen die de ICAP geeft.
(Dat is de internationale stralingscommissie.) Die hoeveelheid water die nodig
is om dit radioactief afval zodanig te verdunnen, dat het niet actiever is dan
de internationale normen, noemt men het relatief radiotoxisch risico.
Wat het RCN nu gedaan heeft, is het bekijken van twee dingen. In de eerste plaats
het bekijken van de afname van de radioactiviteit in de loop der tijd, ten gevolge van natuurlijk verval. De conclusie daarbij is dat na 300 jaar de radioactiviteit dusdanig is afgenomen, dat, mocht dit radioactief afval uit de zoutlaag in aanraking komen met het grondwater, de verdunning om het grondwater geschikt te maken voor drinkwater, wat daarvoor te zout is, dusdanig is dat daarmee het radioactief materiaal ook zodanig verdund wordt, dat je beneden de
internationale normen komt.
Het tweede punt is dat in die studie een aantal wegen, waarop dat radioactief
materiaal in het grondwater zou komen, aangegeven worden, waarvan wordt gesteld
dat de kans daarop zeer gering is en de mate waarin het radioactief afval dan
in het grondwater verspreid zou worden ook zeer gering is. Mijn punt hierbij is
dat door deze speciale wijze van beoordelen of de opslag van het radioactief
afval aanvaardbaar is, een groot aantal faktoren buiten beschouwing gelaten
wordt. Van Dam heeft in zijn stukje geschreven, dat het jammer is dat ik geen
concrete argumenten gaf. Als u een aantal concrete argumenten van mij wilt zien,
dan moet u in h e t blad Atoomenergie van augustus vorig jaar een reactie van mij
op deze studies lezen.
Het gaat er mij om dat je een grote hoeveelheid radioaktief materiaal hebt. Als
je die verdund, dan kom je wel beneden de normen, maar dat is niet het proces
waarop dit radioactief materiaal schadelijk zal zijn in de biosfeer. Het is
maar een zeer partiële wijze van benaderen van-dit probleem. Het andere punt,
waar ik moeite mee heb is, dat je een beslissing moet nemen, en daarmee bestrijd
ik dus het RCN, die geldig moeten zijn voor vele honderdduizenden jaren. Een
punt daarbij is, dat je moet kunnen voorzien wat er in die tijd zal gebeuren,
ten aanzien van de zoutlagen en ten aanzien van de ontwikkeling van de samenleving. Dat is een punt waarbij ik zeg, dat-je d£e kennis op het ogenblik niet
hebt en dat je een te grote wissel op de toekomst trekt om dit risico te nemen.
Het gaat er nl. niet om dat opslag in zoutlagen acceptabel is vanwege de stabiliteit, wat Prof. Blok gezegd heeft. Het gaat niet alleen om de grote stabili' ;it van de zoutlagen, het gaat er ook om hoe het opgeslagen is in die zoutlagen. E r zijn voorbeelden uit het verleden, dat de mijnen in de zoutlagen ingekort zijn, omdat m e n te dicht aan de oppervlakte van de koepel heeft geboord
•d Is mijnen daar te dicht bij lagen. Het grondwater heeft daar de laag, die
1
zoutlaag beschermde, doorbroken. Ook daarvan kun je zeggen, dat heeft men
niet voorzien. Natuurlijk heeft men niet gewild zo dicht aan de oppervlakte te
zitten, dat die laag doorbroken wordt. Als je ervoor staat, dan zeg je altijd
we denken aan alles, en als je er achter staat dan zeg je wat stom dat we dat
vergeten hebben.
Voorzitter:
Wil mijnheer Coehoorn nog een opmerking maken naar aanleiding hiervan?
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Coehoorn:
Ik zal u niet vermoeien met technische details. De strekking - ik zal proberen
het te vereenvoudigen - van de studie was, als men praatte over duizenden, tienduizenden jaren, dat feitelijk aangetoond is, dat de radioactiviteit die in het
afval van een bepaalde reactor aanwezig is, na 300, 500 misschien 1000 jaar
(het hangt er van af hoe je het bekijkt, meestal is het na 300 jaar) vergelijkbaar is met de activiteit van het erts waaruit het oorspronkelijke uranium afkomstig is. Dat is punt één. Het tweede punt wat ik ervan zou zeggen, is dat die
hele studie herhaalde malen is gepubliceerd. Ik heb hier voor mij liggen de publicatie van de stelling en de onderlegging daarvan. Ik heb hier ook voor mij
liggen, hetzelfde rapport, het commentaar van De Vries en Smit. Maar bovendien
en ik dacht dat ik daar eigenlijk cp moet wijzen, de repliek van de heer Hamstra,
die m.i. heel duidelijk weer aangetoond heeft, dat weliswaar een deel van de
kritiek van de heer Smit terecht is, maar niet op de vragen in ging.
Iedereen, die daaraan behoefte heeft, kan deze overslag van Atoomenergie bestellen. Wij publiceren n.l. afzonderlijke overdrukken over onderdelen van onze
werkzaamheden. Die zijn, voor zover de voorraad strekt, beschikbaar. Dus nogmaals
ze zijn volledig openbaar.
Voorzitter:
We gaan verder met de afvalverwijdering. Deze vraag is niet aan een speciaal lid
van het panel gericht. Ik lees hem even voor.
"In de officiële voorlichting wordt gesproken over een periode van 300 jaar,
waarna de radioactiviteit van hoogradioactief afval even sterk straalt als uraniumerts. (Dat is zojuist al opgemerkt.) Wordt hierbij gedacht aan verdunning?"
Tweede vraag: "Heeft dan het afval een niet bijna even groot volume als het oorspronkelijke erts?"
Derde vraag: "Hoe wordt gedacht over de glas-ingietmethode, met name de afvoer
van vervalwarmte?"
En er komt daarna een opmerking die mijns inziens niet op de afvalverwijdering
slaat. "Van welk belang is dit symposium nu de voorstanders niet in ongeveer
even grote getale aanwezig zijn?"
Ik zou dus eigenlijk heel graag de panelleden de gelegenheid willen geven om
hier iets op te zeggen. Ik geeft de vraag door aan Van Dam.
Van Dam:
Ja, ik zou wel iets willen zeggen over die afvalverwerking. Ik meen dat dat
beroemde relatieve radiotoxische risico (de drie R's van de afvalverwijdering,
en dat zijn niet de drie O's van de brandbeveiliging) wel een reëel hanteerbaar
getal is, omdat het er niet alleen om gaat wat de hoeveelheid gevaarlijke stof
is die ergens ligt, maar bovendien op welke wijze die stof zich zou kunnen verspreiden in de biosfeer en wat het transportmiddel daarbij is. Op welke wijze
l-ou mens, .dier, plant blootgesteld kunnen worden aan radioactieve stoffen? Dat
is in dit geval duidelijk via het transport met water. En dan vind ik het uitdrukken in het radiotoxisch risico een hele juiste wijze. Verder is het zo, dat
hetgeen Smit opmerkte over de zoutmijnen, niet helemaal een juiste vergelijking
is. De deskundigen zijn het er juist over eens dat je het afval niet moet opslaan in een oude zoutmijn omdat er veel te veel gangen en eventuele penetraties zijn, maar dat het juist gaat om onaangetaste zoutpijlers. Dat is een bebelangrijk punt. Als je daar dan ook nog het afval inbrengt in een bijzonder
moeilijk aantastbare vorm dan komen we op het glas. Dat is zo bijzonder moeilijk uitloogbaar, dat het voor mij een heel aanvaardbare opslagmethode is. De
allernieuwste methode is, die glaskorreltjes nog in een metaalmatrix onder te
brengen wat hoofdzakelijk bedoeld is voor een goede warmteoverdracht en bovendien ook nog enigszins de opsluiting verbeterd. Ik dacht dat er nogal eens een
verkeerde indruk ontstaat omdat men er eenvoudigweg als volgt over redeneert.
"Er moet zoveel kilo afval worden opgeslagen; hoeveel gram is gevaarlijk; dus
hoeveel mensen zouden er in principe om zeep kunnen worden gebracht?" Dat is
een verkeerde redenering. Als je die toepast op andere methoden van energieop-
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wekking kom je ook op schrikbarende getallen. Als je b.v. een kolencentrale
neemt die een voortreffelijke zwaveldioxyde-verwijdering heeft, er blijft altijd nog iets over. Je gaat dan kijken wat er per minuut uit de schoorsteen
van de kolencentrale komt, dan kunt u daar zeer veel mensen, en dat zit niet
in de duizenden maar nog heel wat hoger, mee om zeep helpen. Er zijn zelfs deskundigen die één miljoen noemen. Het punt is dat er over zwaveldioxyde niet zoveel bekend is als over plutonium. We moeten dus vreselijk goed uitkijken wat
we berekenen. De vraag is nl. hoe het bij de mens kan komen, wat zijn de processen, in welke fysische vorm is het, is het oplosbaar, zweeft het in de lucht,
hoe is de resuspensie als het op de grond zit, kunnen de plantenwortels het
opnemen, en ga zo maar door. We moeten bedenken dat met de kernwapenproeven er
5000 kg plutonium over de aarde is verspreid. En als ik dat deel door een getalletje, meestal nemen we een eenvoudig getalletje, dan zou de mensheid ca.
100 keer moeten zijn uitgeroeid. Ik heb nog steeds de indruk dat we elkaar
voortdurend tegenkomen.
Wat die tijdsduur betreft. Het b l i j k t dat het werkelijk essentieel gevaarlijke
punt toch de hoeveelheid splijtingsprodukten is. Ik vind het wel een belangrijk p u n t . Mijn stelling is, hoe beter je het plutonium verwijdert uit het afval hoe verstandiger dat is. De analyses van het RCN zijn ervan uitgegaan dat
een half procent plutonium achterblijft. Dat is een getal dat je m e t niet al
te vergaande opwerking makkelijk bereikt. Dat is door hun gehanteerd en op grond
daarvan tonen ze dan aan, dat h e t vergelijkbaar zou worden met de toxiciteit
van erts. Maar ik moet wel zeggen dat dat niet helemaal waar is, naar mijn gevoel, omdat de concentratie per volume-eenheid van de vaten waarin het zit, dan
nog wel hoger is dan in uraniumerts. Ik dacht dat ik hiermee ongeveer alle vragen beantwoord heb.
Voorzitter:
Ferguson wou daar iets op

zeggen.

Ferguson:
Ik heb nogal wat bezwaar gemaakt tegen de huidige stand van kennis over het afval als basis voor een besluit.
Ik neig tot optimisme, m a a r ik heb al gezegd, optimisme is voor mij niet genoeg.
Voordat we iets doen, waar de samenleving onherroepelijk aan vastzit, wil ik het
wat zekerder weten. Er zijn twee hoofdcategorieën van afval, splijtingsprodukten
en de activeringsprodukten, de actiniden. Van de splijtingsprodukten is de
langste halfwaardetijd, een jaar over dertig. Na twintig halfwaarde tijden,
dus na 600 jaar is een miljoenste over en als je dat niet bevalt, dan neem je
900 jaar, dan is nog een miljardste over. Dus dan gaat het over perioden tot
1000 jaar, zoals Coehoorn zei. En dan lijken methoden in zout b.v. de aanvaardbare kant op te gaan. Ik dacht, dat w e l is aangetoond door mensen als Hamstra
dat, als je het zorgvuldig doet, je er wel op kunt vertrouwen. Dan blijven
echter die actiniden incl. plutonium over. En daarvoor gaat het om geologische
tijden. En ik heb ook in h e t stuk van Hamstra, geschreven voor de Gezondheidsraad, geen hoger getal gezien dan 150 duizend jaar voor de zoutpijlers. En dat
is dan nog met een heleboel voorbaat omringd. Er zijn twee dingen mogelijk. Ten
eerste: die actiniden zijn zo gering in concentratie en hoeveelheid, dat het er
niet toe doet als die uit die zoutpijler vrijkomen en zo langzamerhand ergens
de biosfeer in komen. Dan zou ik dat graag willen weten en beargumenteerd zien.
D a t heb ik nog niet gezien. De andere mogelijkheid is dat het niet goed genoeg
is. Dan moet alle afval dat actini-den bevat veel beter worden opgeborgen dan in
zoutpijlers. Voor mij ,is de zaak op dit moment open, en een open vraag is voor
mij reden om vooralsnog nee te zeggen. Maar ik geef graag - misschien als Coehoorn mij kan overtuigen dat ik die vijf jaar inhaal - die opinie voor een betere.
Voorzitter:
Wil de vraagsteller nog iets opmerken?
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Sjoerdsma:
Vraagt zich af of het niet denkbeeldig is dat het glas bij een grote hoeveelheid
vervalwarmte over zal gaan in de kristallijne toestand en uit elkaar valt.
Voorzitter:
Mag ik dat aan Coehoorn geven?
Coehoorn:
Ik weet het ook niet. Er is terecht gezegd dat het onderzoek op het gebied van
afval stiefmoederlijk bedeeld is. Dat is volkomen terecht. Ook bij de steenkool
en overal elders ging men er pas later aan denken wat we eigenlijk met het afval moeten doen. Zelfs met de auto's weet ;:)er\ het nu nog niet, die gaan naar
kerkhoven tce. Het is wel zo dat er op het ogenblik veel onderzoek gedaan wordt,
onder de druk van de omstandigheden, maar ook omdat men inziet dat veel duidelijker aangetoond moet worden dat, na een zekere afkoeltijd, het mogelijk is om
op voldoende lange tijd splijtingsprodukten en actiniden in glas op te bergen.
En wel zo, dat men op z'n minst de tijd moet hebben om de zaak veilig in een
zoutmijn op te bergen en als het dan uit elkaar valt dan lijkt het me wat 'minder
belangrijk geworden, want dan zit het toch al diep in de grond. Maar het antwoord op uw vraag is - nogmaals ik ben helemaal geen deskundige, ik weet er wel
een beetje van omdat er erg veel over gesproken wordt in mijn contreien - dat
het glas wat oneindig lang niet bros wordt, nog niet is uitgevonden,
ik mag misschien nog een opmerking maken, voorzitter, over dat relatief radiotoxisch risico. Het lijkt me het verstandigst, zo u dat niet gedaan heeft, dat
u het artikel van Hamstra en de weerwoorden nog eens leest. Het is echt zo,
dat daarin aangetoond is, en daarin verschil ik met Ferguson, dat - wanneer op
een gegeven moment een hoeveelheid spl ;.jtstofprodukten is opgeslagen in een zoutmijn en dit om de een of andere reden in aanraking mocht komen met het grondwater
en daarin grotendeels opgelost worden, wat zeer onwaarschijlijk is, en dan uiteindelijk aan de atmosfeer beschikbaar komt - na 300 a 600 jaar het relatief
radiotoxisch risico (dat is de hoeveelheid water die nodig is om het op te lossen beneden de toegelaten concentratie) vergelijkbaar is met het risico van de
activiteit van het oorspronkelijke erts, waaruit het uranium gehaald is om deze
hoeveelheid sp2>ijtingsprodukten te geven.
Dat geeft je een indruk over welke hoeveelheden het gaat. Maar als u dat artikel
leest kunt u het misschien beter te weten komen dan ik het u kan zeggen.
Ferguson:
Is het dan wel zonder meer evident dat het risico viat van oorspronkelijke erst
wel aanvaardbaar is? Het maakt nl. nogal wat verschil of je dat erts aanwezig
hebt in de oorspronkelijke vorm of in de vorm van het bewerkte gesteente dat
in de vorm van fijn gruis ergens ligt. Het kan natuurlijk zijn, dat dat zonder
meer aanvaardbaar is, maar ik heb wel discussie gehoord over uranium mine tailings.
We hebben het nu natuurlijk over een zeer lange termijn, dus misschien is het inderdaad vergelijkbaar.
We weten er op dit moment gewoon te weinig van.
Van Dam:
Nou ga ik twee grapjes uithalen of het aanvaardbaar is of niet.
We moeten er mee leren leven zoals dat heet, of je nu wil of niet. Het tweede
punt is dat er op 8 december als ik het goed heb in Utrecht een lezing gehouden
wordt over zogenaamde Oklo reactoren in Gabon, waarin u kunt zien en horen dat
daar duizenden miljoenen jaren geleden splijtingsprodukten gevormd zijn, die men
nu terug heeft kunnen vinden op ongeveer dezelfde plaats waar ze gevormd zijn.
Met andere woorden er zijn aanwijzingen dat het wel acceptabel is dat de oorspronkelijke gronastoffèn maar zelfs ook de splijtingsprodukten die daaruit ontstaan zijn, aanvaardbaar zijn, omdat iedereen er overheen rond loopt.
Dat kunt u op dia's zien. En daarmee is, zou ik zeggen, voor mij de kous af.
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Smit:
Ik heb toch ernstige bezwaren tegen die vergelijking met het uranium wat in de
grond zit, temeer daar het ook nu gaat om een variëteit van in de orde van iets
van 80 a 100 isotopen. Die alleen maar te vergelijken met uranium 238 lijkt me
een volkomen verkeerde voorstelling van zaken, omdat je nl. te maken hebt met
verschillend gedrag van deze radioisotopen in de biosfeer. Het gedrag van uranium 129, een splijtingsprodukt met een halveringstijd van enkele miljoenen jaren. Het zijn dus dingen die je niet zonder meer over een kam kunt scheren. Als
je zegt, ja maar we hebben uranium 238, wat als je het deelt door de hoeveelheid
water die nodig is enz. en dan zeg je dat die twee gelijk zijn, dan is dat
slechts één aspekt van vele aspekten die verbonden zijn aan het gedrag van radioactief materiaal in de biosfeer.
Het andere punt wat ik nog zou willen aansnijden is, dat het bij deze dingen
om zo'n lange termijn gaat dat je, omdat je hier met onomkeerbare processen te
maken hebt, niet zo eenvoudig kunt stellen dat het je wel goed lijkt. Als het
gaat om termijnen die vele malen de termijn van de menselijke beschaving beslaan,
dan mag je wel enige reserve tonen ten aanzien van de absoluutheid en volledigheid van de kennis die wij over de toekomst hebben.
Coehoorn:
Ik zal proberen om kort te antwoorden. Om technisch te zijn, in de studie is
wel degelijk onderscheid gemaakt tussen wat voor soort splijtingsprodukten aanwezig zijn. Er is nl. van elk mogelijk splijtingsprodukt afzonderlijk uitgerekend wat de concentratie is die maximaal toelaatbaar is. En als zodanig is er
rekening gehouden met een opmerking van Smit. dat er verschil is tussen b.v.
jodium en cesium en al die dingen meer.
Voorzitter:
Ik zou nu naar het volgende onderwerp willen gaan, nl. het plutonium. Er is
hier een vraag, die voor Ferguson bedoeld is, van de heer Schele.
Ferguson:
"Is het de bedoeling het in de SNR geproduceerde plutonium te bewaren? Het moet
toch dienen als brandstof voor thermische neutronen. In dit opzicht is mij het
bezwaar van de heer Ferguson niet geheel duidelijk, tenzij hij doelt op een
willekeurig grote verspreiding van snelle kweekreactoren met volkomen zoekraken
van controlemogelijkheden."
Als je snelle kweekreactoren invoert, moet je opwerken. Als je opwerkt krijg je
natuurlijk het plutonium, daar is het je om te doen. Die stop je in de nieuwe
brandstofstaven. Maar er blijft altijd wat van h e t plutonium achter bij het afval en daar kan je last van hebben. Dat is het punt, dat net werd aangeroerd.
Het is niet mogelijk, dan met extreme moeite, de actiniden helemaal uit het afval te halen. Plutonium is er één van. Als je lichtwaterreactoren gebruikt,
herhaal ik, dan kan je van opwerken afzien, met misschien een economisch voordeel, misschien een economisch nadeel. Maar er is geen technische dwang tot opwerking.
En daar wil ik aansluiten op een andere vraag van de heer Van Otterloo. Hij
vraagt: "Kan iemand die misbruik van plutonium w i l maken, dan niet opwerken?"
Misbruik van plutonium kan door amateurs gemaakt worden, maar dan moet je wel
heel erg gemotiveerd zijn om het aan te durven. Het kan ook worden gedaan, en
dat lijkt mij gevaarlijker, door regeringen die plutonium uit een ander land
gappen. Ik kan ook denken aan guasiregeringen, revolutionaire bewegingen e.d.
Dan is het dunkt me, redelijk uitvoerbaar iets uit plutoniumoxide te maken of
zelfs uit brandstofstaven voor een SNR plutonium af te scheiden. Maar het stelen
van een afgewerkte brandstofstaaf uit een SNR of uit een LWR om zelf in je
achterkamer te gaan opwerken zelfs met een goed chemisch laboratorium ter beschikking, is gelijk te stellen met zelfmoord. Zelfs niet een poging tot zelfmoord, het is zekerheid, omdat dat zulk ontzettend radioactief materiaal is.
Er zitten nl. alle kortlevende afvalprodukten bij. Dus ik 2ie een heel groot
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verschil tussen net laton zitten van het afval in de huls , waarbij
de
radioactiviteit tegen misbruik beschermd, on het opwerken waarbij je alleen
dat langer levende plutonium in vrij goed afgescheiden vorm aanwezig hebt.
Coehoorn:

Een technische opmerking, die misschien weer verwarring geeft. Het is zo dat
de gedachte van Ferguson dat wc dan die gebruikte staven naar netjes moeten
opslaan en er niets mee moeten doen, in feite een irrealistiscne gedachte is.
Nu kom ik wel op een gebied waarop ik niet al te deskundig ben, maar waarvan
ik wel weet dat het toch niet zo eenvoudig is. De gedachte overheerst nl. dat
het veel veiliger is oni gebruikte splijtstof, opgewerkt en afgewerkt op te
slaan in zoutmijnen in plaats van splijtstofstaven, aangezien die splijtstofstaven zei: natuurlijk behoorlijk bros zijn geworden en behoorlijk zullen corroderen. Het is niet zonder meer mogelijk om te zeggen: "ik neem een gebouw,
daar hang ik die dingen in op en dan zie ik er gewoon een hele tijd niet meer
naar om." Bovendien moeten ze een tijd gekoeld worden. Daarom ben ik van mening
dat het veel aantrekkelijker is, om allerlei redenen, om toch maar in de opwerking te duiken en in de verwerking en heel gecontroleerd en heel technisch
verantwoord die zaak op te slaan. Dat is gewoon een betere oplossing dan de
kop in het zand te steken en te zeggen "laten we er voorlopig maar van afzien
en laten we maar een open cyclus gebruiken en die zaak ergens veilig ophangen."
Nogmaals, ik begeef mij op gevaarlijk terrein, want u zult zeggen, hé dat is
iets ongekends.
Ferguson:
Het terrein is inderdaad gevaarlijk. Wij hebben vanuit de bezinningsgroep met
een paar andere mensen, w.o. Prof. Latzko, de laatste tijd veel gesprekken gevoerd over kernenergie. Dit moment, ik hoop niet dat ik hem verkeerd citeer,
maar ik heb begrepen dat Latzko, dat hij zegt, de enige verantwoorde manier
om op dit moment om te gaan met lichtwaterreactoren is niet op te werken. Dat
is dan zijn mening. En ik geloof dat wij hier de technische discussie zouden
moeten sluiten. Niet dat de heer Van Dam niet nog een woord mag zeggen, maar
ik geloof dat hier duidelijk de conclusie uit getrokken mag worden dat de
discussie tussen de technici op dit moment nog niet voltooid is. Voor mij is
het een bevestiging, de vraag ligt nog open.
Voorzitter:
En ik zou toch nog naar een technische vraag toe willen. En dat is over de
kweekfaktor. En die is afkomstig van de heer Reichaerts en voor de heer Coehoorn bestemd.
Coehoorn:
Zoéven werd gezegd, "de Kalkarcentrale die kweekt niet. Is die wel representatief voor toekomstige kweekreactoren?" Hier wordt het omgekeerde gezegd: "is
het mogelijk een snelle kweekreactor te laten lopen met een minimale kweekfaktor, zodat daardoor de plutoniumberg veel verder in het verschiet zou komen te
liggen en alle daaraan verbonden vragen veel minder actueel worden?" Dat is
heel goed mogelijk heb ik al gezegd. En het gebeurt in feite in Kalkar om de
kweekfaktor 1 te maken of minder dan een.
Ik .wil daar echter nog wat aan toevoegen. In onze prognoses bestaat er helemaal
geen plutoniumberg. In een studie, waarin nagegaan is, hoe snel een snelle
kweekreactor ingevoerd zou moeten en kunnen worden, komt men tot de conclusie
dat we zo zuinig mogelijk met ons plutonium wat uit thermische reactoren komt,
moeten omspringen, omdat-de hoeveelheid beschikbaar plutonium bepalend is voor
het invoeren van snelle kweekreactoren.
Let wel, daarbij gaan ze er van uit dat er een bepaalde energievraag is en dat
de snelle kweekreactor als enige middel gebruikt wordt om die energievraag op
te lossen.
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Dan is het zo dat er helemaal geen sprake is van een plutoniumtaerg. In het
beeld van andere mensen is het zo, dat men zo min mogelijk plutonium moet kweken, zolang men niet een aantal vragen opgelost heeft. Dan is het 'wel zo dat
er natuurlijk een plutoniumberg ontstaat. U moet zich wel voorstellen dat die
berg kleiner is dan de kleinste berg die Nederland heeft. Want in een van de
artikelen heeft u ook kunnen lezen dat het in het jaar 2000 gaat oni 800 ton
plutonium en 800 ton plutonium, ik heb de kubus niet uitgerekend, dat is maar
een heel klein beetje.
Voorzitter:
Dank u wel. Heeft de heer Reichaert hier nog wat op te vragen?
Reichaert:
niet verstaanbaar.
Coehoorn:
Ik had eigenlijk gehoopt dat u wat anders zou willen zeggen, omdat ik eigenlijk
niet zo'n voorstander ben als u wel denkt. Er wordt toch, al zijn er geen
kweekreactoren, voldoende plutonium gevormd. Ook duizenden malen datgene wat
nodig is voor een bom. Dat speelt in feite niet, of men nu 400 ton of 800 ton
heeft. Ik had misschien nog wat anders kunnen zeggen. Het opbergen van plutonium is een geweldig moeilijke zaak, want als men maar 5 of 10 kg nodig heeft
om een bom te maken, betekent dat dat een kleine hoeveelheid voldoende is om
een kritisch systeem te "krijgen.
Het blijkt dat de opslag van plutonium veel meer ruimte in neemt dan laten we
zeggen a x a x a de ribben van die kubus. Zo'n opslag komt er op neer dat men
in een grote lege ruimte hier en daar wat stukjes plutonium plaatst, want 5 kg
is maar een klein blokje. Het is dus zo, dat die 800 ton nog wel wat opslagruimte vereist en ook wat bewaking. Maar goed, dat is ter zijde. Uw vraag is,
hoeveel bommen kan ik eruit maken. Nou, dat zijn er heel wat. Of het er nu
1000 of 2000 zijn, dat maakt niets uit. In het algemeen zou ik hier nog iets
aan toe willen voegen wat ik zelf nog al eens vaker zeg. Als er nou werkelijk
interesse is voor een bom steel dat ding dan. Want echt, m'n buurman heeft het
al gezegd, het stelen van plutonium en er iets van maken, zo als op het filmpje
dat laatst vertoond werd, lijkt allemaal zo eenvoudig, maar het is het niet,
want plutonium is een zeer toxische stof. Je moet wel geweldig veel middelen
hebben om daar veilig, zonder zelfmoordpoging, een bom van te maken. De beste
manier om sabotage te plegen is het stelen van atoomkoppen. Die zijn netjes
klaar en dan hoef je verder niets te doen. Dus van kweekreactoren komt geen
sabotage.
Smi t :
Maar dat is niet waar.
Ik ben het niet met de heer Coehoorn eens dat het zelfmoord is om plutonium te
stelen. Het is nl. gebaseerd op de uitspraak van Ferguson om een hele afgebrande
splijtstofstaaf te stelen. Het is een andere situatie als je plutonium in zuivere vorm of gemengd met uranium steelt. Als je zorgt dat je dat niet inademt,
als hetnog in een cassette zit, dan is het ook niet nodig veel gevaar te lopen.
(omdraaien van de geluidsband)
Ferguson:
..... Waarschijnlijk naar aanleiding van de mogelijkheid in de opwerkingsfabriek
het plutonium met uranium te mengen..... Dat vermijdt terecht het transport van
een hoeveelheid plutoniumoxyde, zuiver plutonium of plutoniumnitraat of wat het
dan ook is. Het neemt voor mij het bezwaar tegen een plutoniumeconomie allerminst weg, omdat degene die misbruik wil maken van plutonium, toch wel weer uit
het mergoxyde het plutonium dat hij voor zijn bom nodig heeft kan scheiden. Het
gaat hier niet om een individuele gek. Het gaat hier om een revolutionaire be-
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woaing, cm een staat die zoekt naar een atomwapen maar geen piutoni. urnbron heeft
d. Wel is misschien hot beswaar terecht dat tegen al deze argumenten op gnat,
dat ais wij het niet doen, het toch wel ergens ter wereld gebeurt. Er zijn al
zoveel lichtwater-reactoren. Het is al zo gemakkelijk om ergens afgewerkte s p i n t ster te krijgen. Er zijn zoveel landen die niet aan de non-proliferation treaty
deelnemen en die niet aan de IAEA deelnemen. Het zal heus wel lukken om kernwapens te krijgen. En ik zou mij willen aansluiten bij de waarschuwing van Frank
Barnaby van het SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, dat veel
strategies© studie doet), die buitengewoon benauwd is voor het grote aantal
landen die in de eerstkomende tien jaar kernwapens gaan krijgen. Ik vrees dat
welke beslissing Nederland of een ander land ook neemt, tenzij alle landen het
nemen, in cie volgende 25 jaar we in een wereld terecht komen, waarin kleine
staten en staten, waarvan we nog minder verantwoordelijkheidsgevoel moeten verwachten dan de staten die nu al kernwapens hebben, ook over kernwapens zullen
beschikken.
Ik zie in dit opzicht de toekomst somber in. Ik vraag me af of de rampen die de
mensheid te wachten staat, klein genoeg zullen zijn om bezinning te brengen voordat het i-'erkelijk te laat is. Haar ik treed nu wel buiten het vlak van de tech-

nie.
Voorzitter:
Een heel toepasselijke vraag van de heer Kruyt. Hij vraagt of de heer Coehoorn
iets over het ontploffen van kweekreactoren kan zeggen.
Coehoorn:
Ja, net valt op dat het woord Kruyt misschien iets is ten aanzien van ontploffen, maar dat is een grapje. Er staan hier drie vragen op het papiertje: "Kan
een kweekreactor ontploffen? Wanneer alle installaties uitvallen, smelten of
verkeerd bediend worden? Stopt dan eenvoudig het proces?"
Nou het proces stopt wel, maar niet eenvoudig. Wanneer alle installaties uitvallen en dat zijn er wel heel veel, dan kan deze reactor, een gedeelte althans
ervan, tot smelten os/ergaan. Daar zijn legio publicaties over, legio experimenten en gedachte-ongevallen. Misschien mag ik het kort zo samenvatten. Door
technici zijn alle mogelijkheden van uitval van installaties bedacht, en is nagegaan welke de ernstigste gevolgen zijn. Dat is wat wij definiëren als hypothetical accident. Een ongeval wat zeer waarschijnlijk niet gebeurt en waarvan
de gevolgen erg groot zijn. Maar wat is nou ontploffen? Aan deze hypothetical
accidents is lang gerekend en er wordt nog steeds aan gerekend. In het algemeen is het zo - dat zult u in heel wat symposiumboeken en publicaties terugvinden - dat b.v. voor de Kalkarcentrale, dan een thermische energie ontwikkelt
gaat worden, die in de orde van grootte ligt van 3000 megawattseconden. De
vraag is echter, en dan moet men het woord ontploffen vertalen, hoeveel van
deze energie omgezet wordt in mechanische energie. Warmte-ontwikkeling alleen
is natuurlijk nog niks. Het gaat erom in hoeverre dit omgezet wordt in mechanische energie die schade kan veroorzaken. Daar zijn de meningen nog erg over
verdeeld. Tot nu toe is op grond van experimenten aannemelijk te maken dat het
wellicht minder dan 1% is. In de Kalkarcentrale, om even concreet te zijn, is
aangenomen dat bij zo'n hypothetical accident 5% van de dan ontwikkelde energie
omgezet wordt in mechanische energie. Om dan een vergelijking te maken met ontploffende bommen. Dit komt ongeveer overeen met een ontploffing van 35 kg TNT
wat te vergelijken is met de 20 miljoen kg springstof die de hiroshimabom, wat
een kleine was, had. Met andere woorden die reactoren kunnen behoorlijk beschadigen. Het is zeer onwaarschijnlijk omdat alle installatie moeten uitvallen,
maar de mechanische energie kan schade veroorzaken en die wordt berekend relatief klein te zijn. De reactor is zo ontworpen, althans de Kalkarcentrale,
dat de meeste mechanische energie opgevangen kan worden door de containment.
Tweede vraag: "Kan een.terroristengroep een kweekreactor laten ontploffen,
eventueel met hulpmiddelen? Kan dit ook bij een LWR?"
Nou, ik moet u eerlijk zeggen, dat weet ,ik gewoon niet. Vorige week ben ik in
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Kalkar geweest, omdat wij daar voortdurend vergaderen. Ik heb eens gelopen om
de betonfabriek en om het stuk beton vrat er staat. Ik zei tegen m"n buurman,
nadat ik 's-morgens nog eens een keer de Dom in Keulen had gezien, dit zijn de
kathedralen van de technologen. Als je ziet wat daar aan beton gestort wore".;:.
In feite staat er een betonfabriekje naast, en in totaal wordt er zo'n 20.000
m^ gestort. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat een terroristengroep zomaar
met een bommetje - of ze moeten met een grote vrachtwagen komen - daar makkelijk schade kan aanbrengen.
U weet dat de reactor zo gebouwd is, dat hij althans tegen invloeden van buitenaf bestand is. Als ik het goed heb brengt een bom van 1 ton die met de geluidssnelheid op een bepaalde manier op het gebouw valt, nog geen schade aan het
primair containment aan.
Stel nu eens dat die terroristengroep op een gegeven moment de wacht overmeesterd heeft en die rijdt een auto met explosieven binnen en die zaak ontploft.
Wat gebeurt er dan? Eerlijk gezegd ben ik niet zo deskundig, dat ik dat zeggen
kan. Ik moet wel zeggen dat ik persoonlijk van mening ben, maar dat is persoonlijk, dat men in de toekomst deze reactoren in de grond zal moeten bouwen en
niet boven de grond. Dit zou het enorm bemoeilijken. Het is wel zo, dat tegen
dit soort terroristische sabotage m.i. eenvoudig een organisatie op te zetten
is die tijdig, wanneer deze terroristen gesignaleerd worden, een tegenattack
kan uitvoeren, voordat zij - het gaat niet zo maar in een paar minuten - iets
ernstigs kunnen ondernemen.
Dan de vraag of dit ook bij een LWR kan. Ik denk dat dat misschien iets makkelijker kan. Maar het zal mij niets verwonderen als een heleboel mensen dit bestrijden. Ik denk wel dat dat kan.
Vraag drie: "Wat kan een terroristengroep technisch doen met afval?" Dat is
niet zo makkelijk, behalve als ik de volgende zin lees. "Ploffen of alleen
stralen?" Uiteraard kunnen ze het laten ontploffen, maar dat zullen ze nooit
doen. Ze zullen er wellicht ook niet mee stralen, want uiteindelijk is de
beste afscherming tegen straling afstand. En als je zorgt dat je een beetje
op afstand bent, dan heb je daar helemaal geen last van. Ik denk dat het belangrijkste wat terroristen kunnen doen dreigen is. En dan horen we uiteraard
niet in zaal C thuis, maar in zaal A. Het dre-gan is natuurlijk een mogelijkheid. In hoeverre dat een technische mogelijkheid is, weet ik niet. Het is
meer een politieke mogelijkheid.
Nogmaals, afval i= sterk radioactief en de eerste slachtoffers vallen meestal
onder diegenen die het hanteren, zonder dat ze deskundig zijn.
Voorzitter:
Meent de heer Kruyt dat zijn vragen goed beantwoord

zijn?

Kruyt:
Stelt dat de agitatie tegen kernenergie pas gekomen is met de Kalkarreactor.
Pas op dat moment verschenen affiches met paddestoelwolken e.d. Vraagt zich
af of dit komt omdat het kweekproces zo gevaarlijk is, of omdat het een politieke zet is. Vraagt o f de installaties in een kweekreactor bedoeld zijn om
het proces tegen te houden, waar ze bij de LWR bedoeld zijn om h e t proces op
gang te houden.
Coehoorn:
Ja, ik denk dat ik de inhoud van uw vraag goed begrijp. Alvorens daar op te
antwoorden, wou ik er op wijzen dat deze vraag ook publiekelijk gesteld is.
In het tijdschrift voor Natuurkunde, februari 1974 is een artikel verschenen
van Prof. Goedkoop onder de titel "Kweekreactor en kernboom". U zult daar misschien een deel van uw antwoord in terugvinden. Ik denk dat u met het probleem
zit, waar ook diegene die deze vraag stelde, mee zat. Weliswaar is het zo, dat
bij het uit de hand lopen of wat dan ook gebeurt in een snelle reactor, dit door
een negatieve dopplercoëfficiënt en door allerlei andere dingen een beperkte
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'Hoeveelheid thermische energie oplevert, waarvan dan weer een beperkte hoeveelheid wordt omgezet in mechanische energie. Deze mechanische energie zal in
ieder gevat de reactor vernielen. Het systeem is zo gemaakt, tenminste dat
zeggen wij technici, dat dat vernielen beperkt blijft tot de eerste, en in het
uiterste geval tot de tweede containment, zodat in elk geval de omgeving er
niets van merkt. Maar er moet gelijk bij gezegd worden dat de splijtstof met
iiane in deze snelle reactoren - daarin onderscheiden ze zich van thermische
reactoren - niet in een configuratie zit van maximale reactiviteit. Het is dan
denkbaar dat er een nieuwe configuratie optreedt, of een hoeveelheid gesmolten
splijtstof, waarin de splijtstof opnieuw tot een kritische hoeveelheid samengebald wordt, en er opnieuw een explosie optreedt. Dat hebt u ook in die verhalen kunnen vinden. Hierdoor kan herhaaldelijk een hoeveelheid warmte vrijkomen waarvan een deel in mechanische energie omgezet wordt.
Ik denk cat dat in principe mogelijk is. Er wordt van alles aan gedaan om deze
reactor zo uit te voeren dat de kans zeer klein is, dat dit optreedt. Als u
vraagt wat de gevolgen zijn, als het wel zou gebeuren, dan zeg ik, maar ik zal
het u niet kunnen voorrekenen, dat, op grond van allerlei aannamen, de energie
die dan in een "tweede" ontploffing zou vrijkomen, niet groter zal zijn dan de
eerste. En ik heb er alle vertrouwen in dat ook dan het containment in staat
zal zijn om in ieder geval alles wat vrij zal kunnen komen, vast te houden.
Dat is dac'nt ik de qui-assens van uw vraag. Nogmaals, u kunt daar iets over
vinden in dat artikel van Prof. Goedkoop. Een écht afdoend antwoord op het
feit dat een tweede, of een derde opnieuw kritisch worden onmogelijk is, kan
ik u niet geven. Op grond van vele artikelen en vele beschouwingen kan men
aannemelijk naken dat in ieder geval de gevolgen binnenshuis gehouden kunnen
worden. Maar de reactor is wel vernield, dat was hij trouwens de eerste keer
al.
Voorzitter:
Smit, u wilde naar aanleiding hiervan een vraag

stellen?

Smit:
Eerst wil ik een opmerking maken. Het vertrouwen dat er geen radioactiviteit
in de omgeving zal worden verspreid bij een snelle kweekreactor deel ik niet.
En zeker niet t.g.v. het feit dat bij een LWR al eens aangegeven is dat de hoeveelheden energie die daarbij vrij kunnen komen, voldoende zijn om het containment te doorbreken. En zoveel energie zou zeker ook bij een snelle kweekreactor
kunnen vrijkomen.
De vraag die ik aan Coehoorn wilde stellen, was deze. Hij heeft gezegd dat hij
vindt dat snelle kweekreactoren ondergronds gebouwd moeten worden. Mijn vraag
is dan, waarom vindt hij dat, en in de tweede plaats, als dat niet gebeurt,
wat voor consequentie verbindt hij daar dan aan bij zijn standpunt t.a.v. de
bouw van snelle kweekreactoren.
Coehoorn:
Ik dacht wel dat die vraag zou komen. Als je iets stouts zegt, dan wordt je altijd geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Het antwoord is eigenlijk heel
eenvoudig. Als we ooit weer van de kathedralen af willen komen, dan kunnen w e
ze beter in de grond bouwen, dan kunnen we het een beetje bedekken en zijn we
ze kwijt. Nu steekt alles boven de grond uit. Toch wil ik wat serieuzer in
gaan op die vraag. Ik geloof dat, als dan tegenstanders - laat ik het woord
tegenstanders gebruiken, of mensen die kritisch zijn - vragen waarom je dat ding
zo open en bloot te kijk zet, je het dieper weg inoet brengen. Net zo als Ferguson
zegt, als je het afval opbergt doe het dan geen 100 meter diep, maar 1000 meter.
Waarom zouden we dat ding niet in de grond stoppen, dan is de kans op het raken
van projektielen en mogelijke gevolgen daarvar. beslist kleiner, naar mijn smaak.
Nogmaals, dat heb ik niet technisch onderbouwd en het.kan wel zijn dat ik fout
ben, hoewel ik op gevoelsmatige gronden - de ondergrondse kernproeven enz. gewoon het idee heb, dat dat veel verstandiger zou zijn. Mits tenminste het
grondwater er niet te hoog komt. Dat is weer een ander probleem.
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Ferguson:
We moeten toc'n oppassen niet te veel in sopnismen verzeild te raken. Lichtwaterreactoren kunnen, als het erg mis gaat, heel wat radioactiviteit verspreiden, en
mensen doden. Kweekreactoren zullen dat zeker ook wel kunnen. Maar als je me
vraagt op welke wijze de radioactieve processen ons in gevaar brengen, dan ben
ik voor de eerstkomende 25 jaar veel banger voor het plutonium dat bewust tot
bommen is gemaakt (met de mensen erachter die op zo'n moment, in bepaalde omstandigheden, bereid zijn die ook echt te gebruiken en dat ook hardop zeggen)
dan van één van die kleine kansen dac die dingen die niet als bom zijn gemaakt
een keer wat radioactiviteit los laten. Zelfs al zou door een reassembly bijna
een nucleaire explosie in een snelle kweekreactor plaatsvinden. De kansen daarop zijn 10 tot de min zoveelste en de kans op een echte kernoorlog vóór het jaar
2000 is naar mijn gevoel heel wat groter. Daarom geloof ik dat, als we op
wereldschaal kijken wat echt het angstige is, ik veel banger ben voor een
kernoorlog. Ik vind eigenlijk dat er een wanverhouding is in de enorme aandacht die in onze samenleving wordt gegeven aan de vraag Kalkar ja, Kalkar
nee t.o.v. de volkomen verdwijnende aandacht voor b.v. de non-proliferationtreaty, voor de lAEA-beheer over splijtbaar materiaal, voor de SALT besprekingen en noem maar op.
Ik vraag me af waardoor dat komt. Het is weer niet een technische vraag, maar
toch is de mate van concentratie op problemen vaak een gevolg van een meer
toevallige ontwikkeling van de samenleving. Misschien zou ik hier onze positie
van discussianten over de techniek van een snelle kweekreactor wat moeten relativeren opdat we niet te zwaar aan dit stukje technische discussie tillen
en proberen het in het grotere kader te plaatsen. Er zijn redenen om zeer
angstig te zijn, maar die vind ik vandaag niet in deze zaal, hoezeer ik dan
ook vragen heb bij de huidige techniek van de kweekreactor.
Zaal:
In het artikel van Watrel en Rashe in symposiumboek staat dat de Kalkarreactor
bestand is tegen een neerstortend vliegtuig of tegen de explosie van de springstof die een man kan dragen. De vraagsteller vraagt zich af of met simpele
artillerie niet in korte tijd voldoende schade aangebracht kan worden om de
verschillende containments te doorbreken.
Voorzitter:
Van Dam wil daar iets op zeggen. Van Dam:
Ik wil het niet hebben over de artillerie, want ik moet nog op herhaling, maar
even over het neerstorten van het vliegtuig van 2 3 ton met 215 meter per seconde.
Dit is een behoorlijke garantie, dat dat ding tegen een neerstortend vliegtuig
kan.
Zaal:
Gesteld wordt dat er zwaardere en snellere vliegtuigen

zijn.

Van Dam:
Ja, die 250 ton heeft voor een groot deel de sterkte van vloeipapier. Als zo'n
ding neerstort, dan vind je overal stukjes vloeipapier. E r zijn alleen nog vier
dingen helemaal heel. Dat zijn de straalmotoren, en dat komt door de turbine-as.
Het totale gewicht van een straalmotor en de totale impulsie wat zo'n ding kan
geven is niet groter dan bij de neerstortende starfighter. Verder is het zo dat
verkeersvliegtuigen langs vaste routes vliegen en die worden bij voorkeur niet
over reactoren heen gelegd. Vandaar dat men dus de starfighter als voorbeeld,
heeft genomen. Maar het dekt ook volkomen een motor van een DC 10.
Smit:
Maar geen militair transportvliegtuig met 2 tanks achterelkaar

erin.

Var. Dam:
Ik denk dac '••.•e nog wei neer kunnen verzinnen, naar ik ben pascifist, dus ik ga
er niet op in.
Voo r = i 11 e r:
ja, dames en heren, we sijn hiermee aan het einde gekomen. Er zijn echter een
aantal vragen overgebleven die van meer algemene aard zijn. Ik zou bijna aan
de organisatoren van het symposium willen sugereren dat het wellicht zinvol is
nog eens bij een andere gelegenheid in een wat ruimer kader een dergelijk symposium met een panel te houden. We moeters helaas met het oog op de tijd da dis
eussie beëindigen. Ik zou in de eerste plaats de panelleden aan mijn tafel
hartelijk willen danken voor de wijze waarop zij hebben bijgedragen aan de
discussie en dank u voor uw aanwezigheid en belangsteHing.
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Bijdrage van prof. ir. J.L. de Kroes, Technische Hogeschool Delft
1. Risicoanalyse
Wat bij de risicoanalyse van zowel Blok als Farmer opvalt,
is, dat men de bestaande toestand als norm aanvaardt.
Blok aanvaardt 300 doden per miljoen inwoners per jaar. Van
deze 300 doden zijn er meer dan 200 tengevolge van het verkeer. Deze laatsten mogen wij niet als normaal aanvaarden.
Er zijn vandaag verkeerssystemen mogelijk en betaalbaar,
waarbij het aantal verkeersdoden veel lager zal zijn n.l.
in dezelfde orde van grootte als bij de spoorwegen.Wij moeten met alle kracht naar zulke systemen streven.
Bij een risicoanalyse van kernenergie mogen wij slechts uitgaan van een getal kleiner dan 100. per miljoen inwoners per
jaar..
Farmer sluit aan bij de huidige praktijk in de chemische industrie en vraagt zich niet af of dit aanvaardbaar is.
Blok doet dit wel en vraagt zich af of de samenballing van
gevaar ondanks de verzwaarde beveiliging wel aanvaardbaar is.
Wat zich opdringt uit deze analyses en soortgelijke is dat:
a. het stralingsdoses bij medische onderzoekingen moet verminderen
b. het aantal verkeersdoden moet worden teruggebracht door
invoering van dual mode verkeerssystemen
c. de veiligheid bij de chemische industrie moet worden verhoogd, bij voorbeeld door het instellen van een onafhankelijke industriële veiligheidsraad in analogie van de
spoorwegongevallenraad.
2. Besparingen op energiegebruik
Vaak wordt gesuggereerd, dat de enige methode om energiegebruik te verminderen is terug te gaan in de tijd naar het
verleden

(terug naar kruiwagen en schop) of het accepteren

van de materiële beschaving van de arme landen. Een derde
weg is de onderzoek- en ontwikkelingsspanning op energiebesparing te richten. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden:
a. hetzelfde product maken met minder materiaal en energie.
Mogelijk wel meer arbeidskracht. Zéker verhoogde ontwikkelingsspanning. Casimir: aangepaste industrie.
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b. con vervangend product maken met minder grondstoffen of
energie.
c. een product maken dat minder

(electrische) energie ge-

bruikt.
d. verwerken van afvalstoffen.
Op al deze terreinen kan een Technische Hogeschool een grot
bijdrage leveren. Wij denken hier aan de woorden van Lovins
Kleine landen als Nederland, Denemarken en België kunnen bi
de energie-inovatie een grote bijdrage leveren.
Enkele korte opmerkingen gehoord tijdens het symposium
a. V: Wat zal het uithalen of een klein land als Nederland
de kweekreactors of de kerncentrales afschaft.
A: Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook de slavernij is
in elk land op een verschillend ogenblik afgeschaft.
b. Er moet meer gewicht aan Uraanerts gedolven worden voor
1 kwh dan kolen. Het is dus begrijpelijk dat de kernenergie alleen tegen kolen-energie kan concurreren door
verborgen subsidies van de overheid. Alleen bij de-kweek
reactor is de gewichtsverhouding met de kolencyclus bete
c. Iemand die nauw betrokken is bij de kernenergie over de
veiligheid:
"Ik heb mij al die tijd enorm ingespannen",

(antwoord:

inspanning maakt geen veiligheid).
Waar blijven wij als wij aan de techniek twijfelen? En
dat nog wel in Delft!
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KANTTEKENINGEN EIJ DE BIJDRAGE 'KERNENERGIE: EEN CONTROVERSIEEL
RISICO' {dr. W.A. Smit)
(door dr.ir. H. van Dam, Technische Hogeschool Delft)
Deze korte bijdrage is bedoeld om een aantal, in hoofdzaak technische kanttekeningen te plaatsen bij de eerste bijdrage in het
symposiumboek. Ik beperk mij tot enige punten, waarin Smit en ik
kennelijk van mening verschillen of waarbij van onjuistheden sprake
is en wil niet pretenderen dat aan geen van de door mij aangevoerde
zaken aandacht is besteed in het symposiumboek; lezing van de artikelen van Watzei en Rashe, Hafele, alsmede Farmer is in dit opzicht aan te bevelen.

Risico-analyse
De waarde van risico-analyse wordt door Smit ondergraven geacht op
grond van de wijze waarop het begrip 'risico' (gedefinieerd als
kans x gevolg) gehanteerd wordt, bijvoorbeeld bij het aanleggen van
een rangorde van risico's. Dit heeft echter naar mijn mening niets
met risico-analyse te maken, maar met risico-waardering, dus met
het aanleggen van waarde-oordelen. Risico-analyse dient niets meer
,en niets minder te zijn dan een zo goed mogelijk uitgevoerde kwantitatieve analyse van kans èn gevolgen. Het product van deze twee
grootheden mag dan misschien 'risico' worden genoemd, maar het is
mijns inziens bepaald geen maat voor de risicowaardering die in
onze samenleving bestaat; ook ik stel in dit opzicht 10~3 x 102
niet gelijk aan lO - ^ x 10^. Over risico-waardering valt dan ook
nog heel wat te discussiëren, omdat (Gezondheidsraad (l))'er geen
algemeen aanvaarde wetenschappelijke methode bestaat om de tegengestelde factoren van zeer lage waarschijnlijkheid en zeer ernstige
gevolgen tegen elkaar af te wegen'.
Ik zie risico-analyse dan ook als een zuiver technisch-wetenschappelijke arbeid van zeer groot nut. De onder leiding van Rasmussen
ontwikkelde metodiek voor risico-analyse van kerncentrales(2) is
zeer waardevol en verdient toepassing op vele andere gebieden.
Over de precieze waarde van de uitkomsten zal gediscussieerd kunnen worden en de getallen zijn voor mij ook geen heilige koeien,
maar hebben een'indicatieve waarde. Als bijzonder waardevol zie ik
dat een dergelijke risico-analyse via een consistente metodiek de
vinger op zere plekken kan leggen en middelen biedt om ontwerpen
uit veiligheidsoogpunt te verbeteren. Het laatste gebeurt nu op
een minder intuïtieve basis dan vroeger het geval was. Kort gezegd:
risico-analyse is zeer waardevol. De aanval op de uitspraak van de
SEP vind ik behoren tot het terrein der woordspelletjes. Voor enige
behartenswaardige opmerkingen over risico's verwijs ik naar blz.
16 van de bijdrage van Hafele.

Opslag van radioactief afval
Een mogelijke oplossing voor de opslag van radioactief afval is
ondermeer in een RCN-rapport (6) geanalyseerd. Dat deze grondige
analyse door Smit wordt afgedaan met de opmerking 'slimme rekensommetjes' vind ik jammer, omdat het geen enkele concrete kritiek
inhoudt (prettig trouwens, dat ze bij het RCN slim zijn). De betreffende studie verdient serieuzer aandacht en het verheugt mij
dat er bij de TH-Delft plannen zijn de eventuele opslag van radioactief afval in steenzoutformaties aan een nadere analyse te onder-
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w e r p e n . V o o r a l in v e r b a n d m e t d i t s y m p o s i u m z i j n t w e e h o o f d c o n c l u sies van de a n a l y s e b e l a n g r i j k :
a. h e t t o t a a l r a d i o t o x i s c h g e v a a r v a n d e a f v a l v a n de s p l i j t s t o f c y c l u s v a n een s n e l l e r e a c t o r is k l e i n e r d a n d a t v a n d e c y c l u s v a n
een
lichtwaterreactor
b. w e r k e l i j k radiotoxisch gevaar van o p g e s l a g e n hoogactief afval
is v o o r b e i d e r e a c t o r t y p e n a l l e e n g e d u r e n d e d e e e r s t e 3 0 0 a 5 0 0
jaar v a n de opslag a a n w e z i g .
O v e r h e t p l u t o n i u m p r o b l e e m w i l ik a l l e e n s t e l l e n d a t S m i t s l e c h t s
één o p m e r k i n g v a n de C o m m i s s i e R e a c t o r v e i l i g h e i d g e ï s o l e e r d w e e r g e e f t . Ik r a a d g e ï n t e r e s s e e r d e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e a n a l y s e v a n
d e C o m m i s s i e R e a c t o r v e i l.igheid in c o m p l e t e v o r m te b e s t u d e r e n
(7).

Veiligheid van snelle kweekreactoren
De paragraaf 'veiligheid' van Smit bevat een aantal onjuistheden
omtrent de veiligheidsaspecten van snelle kweekreactoren. Zo is de
natriumreactiviteitscoëfficiënt een plaatsafhankelijke grootheid,
die niet in alle delen van de reactorkern positief is (3); het is
dus niet waar dat het optreden van bellen in het natrium altijd
de reactiviteit verhoogt. De dopplercoëfficiënt is een intrinsieke
veiligheidsfactor, die overal in de kern essentieel negatief is.
Er is dus helemaal geen sprake van dat 'niet overal in de kern gegarandeerd kan worden dat de dopplercoëfficiënt negatief is'. Dit
is een gevolg van het feit dat de negatieve dopplercoëfficiënt van
de kweekstof overheersend is; het optreden van een positieve coëfficiënt is onmogelijk omdat gebleken is dat zelfs zuiver Pu-239
een verwaarloosbare positieve coëfficiënt heeft (2). Dan komen we
bij de veel gemaakte opmerking dat de veiligheidsmarge voor het
regelen van de kweekreactor veel kleiner is dan bij een lichtwaterreactor, doordat de nakomende neutronen een 'veel geringere' rol
spelen. In de eerste plaats is de fractie nakomende neutronen niet
veel lager dan in een lichtwaterreactor. Waarschijnlijk zijn hier
de cijfers vergeleken voor Pu-239 en U-235. In werkelijkheid liggen de fracties nakomende neutronen van de beide reactortypen veel
dichter bij elkaar, omdat in de LMFBR de andere plutoniumisotopen
en vooral de splijtingen in de kweekstof de fractie nakomende neutronen verhogen, terwijl in de LWR deze fractie verlaagd wordt,
doordat na enige tijd bijna de helft van de splijtingen in plutonium plaatsvindt. Overigens is ook hier weer sprake van een misverstand dat waarschijnlijk mede wordt veroorzaakt door de wijze
waarop deze zaken in de meer populaire boeken worden behandeld.
De veiliyheid van een reactor kan namelijk niet uitsluitend beoordeeld worden aan de hand van de fractie nakomende neutronen. Veel
belangrijker zijn vragen als: hoe zijn de temperatuurscoëfficiënten
van de reactiviteit en welke reactiviteitstransiënten kunnen optreden bij bedrijfsstoring?
Het is hier niet de plaats om daarop dieper in te gaan, maar er
zijn feiten die in dit opzicht juist heel gunstig uitvallen voor
de LMFBR (4).
Bij prompte overkriticiteit is een reactor inderdaad niet meer goed
te beheersen met externe regelmechanismen, maar hier speelt juist
een inherent effect als de dopplercoëfficiënt een beheersende rol;
dit geldt zowel voor de LMFBR als de LWR. Het verloop van snelle
vermogensexcursies wordt vrijwel geheel bepaald door de negatieve
aopplercoëfficiënt en de. levensduur der prompte neutronen. Vaak
wordt eenvoudigweg gesteld dat een reactor onveiliger is naarmate
de prompte-neutronenlevensduur korter is. Ook hier is voorzichtig-
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heid geboden; zo is bekend dat de tijdens een lineaire reactivireitstransiënt ontstane energie-excursie van een snelle reactor
juist verlaagd kan worden door een kleinere neutronenlevensduur,
ómdat de dopplerterugkoppeling dan sneller werkt en de totaal geintroduceerde reactiviteit sneller wordt ingeperkt (3).
De voordelen van natrium als koelmiddel komen er bi
?;:;it wel magertjes af. In dit opzicht is het de moeite waarde d- artikelen
van Wat2el/Rashe en Farmer in het symposiumboek en re.f . (4) te
bestuderen.
Betekenis van veiligheidsvoorzieningen
In de desbetreffende paragraaf tref ik een vereenvoudigde zwart/
wit-redenering aan, die voor Smit ook aanleiding was om de risicoanalyse 'ondergraven' te verklaren. Ik geloof niet dat er zinnige
mensen zijn, die menen dat technische veiligheidsvoorzieningen de
garantie voor een absolute veiligheid geven.
Zij kunnen het risico vérgaand beperken, maar niet tot nul reduceren.
het verhaal over het containment suggereert naar mijn mening meer
tegenstelling dan in feite het geval is. De beveiliging van reactoren is gebaseerd op het aanleggen van een aantal 'defensiebarrières 1 die sterk redundant en diversitair zijn (zie bijv. de referenties (4) en (5)) . 'Zo bereikt men dat alleen bij zeer onwaarschijnlijke combinaties van gebeurtenissen er ernstige gevolgen
kunnen zijn buiten de kerncentrale. Het containment is één van
die barrières (overigens op zich ook weer twee- of drievoudig uitgevoerd) en net zo goed een technische veiligheidsvoorziening als
de vele andere. Er is helemaal geen sprake van een 'of-of'-situatie. Dat men bij een serieschakeling van beveiligingsbarrières kan
discussiëren over prioriteiten en accenten, lijkt mij heel normaal
en alleen maar een bewijs voor de aandacht die aan de beveiligingsmethodiek besteed v/ordt.

Referenties
(1) 'Kerncentrales en Volksgezondheid', rapport van de Commissie 3500 MW van
de Gezondheidsraad, september 197 5
(2) N.C. Rasmussen: 1 An Assessment of Accident Risks in US Commercial Nuclear
Power Plants', WASH-1400
(3) H.H. Hummel en D. Ckrent: 'Reactivity Co-efficients in Large Fast Power
Reactors', American Nuclear Society Monograph Series on Nuclear Science
and Technology (1970)
(4) H. Hübel: 'Die Sicherheit des Kernkraftwerkes Kalkar', in: Statusbericht
Schneller Brüter 1975 (Bensberg, 6 maart 1975)
(5) W.G. Bonsel:
(1974) 229

'Enige veiligheidsaspecten van de SNR-300', Atoomenergie 16

(6) J. Hamstra: 'Veiligheidsanalyse voor ondergronds in een zoutkoepel opbergen van radioactief vast afval', rapport RCN-75-040
(7) Advies over de veiligheidsaspecten van de splijtstofcyclus in Nederland,
Comissie Reactorveiligheid, september 1975.
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TEKST DISKUSSIE PANEL "MILIEU EN GEZONDHEID"

Aan deze diskussie werkten mee:
- voorzitter, drs. J. Reiding, wetenschappelijk

medewerker

Rijksuniversiteit Leiden.
- prof. dr. G.W. Barendsen, verbonden aan de REP-instituten van
de Gezondheidsorganisatie

TNO.

- prof. dr. L.B. Beentjes, verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
- drs. W.G. van Doorn, wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit Utrecht.
- drs.. J. Jelsma, wetenschappelijk medewerker

Rijksuniversiteit

Groningen.
- prof. dr. Joh. Blok, verbonden aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
- dr. C.E. Rasmussen, verbonden aan het Interuniversitair

Reac-

tor Instituut.
- deelnemers in de zaal.

Verder zult U aantreffen:
- e e n bijdrage van drs. Davids en drs. van Weers ingeleverd op
het symposium.
- een bijdrage van de Hr. R.L. van Renesse ingeleverd n.a.v.
het symposium.
- d e standpunten van de diverse panelleden en een kort 'verslag'
van de diskussie. (op gekleurd papier)
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KORT 'VERSLAG' DISKUSSIE PANEL "MILIEU EN GEZONDHEID"
De

(strijdige)

samen

te

standpunten

binnen

het

panel

zijn

als

volgt

vatten:

A. - De gevolgen van het gebruik van kernreactoren voor het
milieu en de gezondheid, onder normaal bedrijf, zijn niet
van enorme importantie/zijn niet beslissend.
- Over de gevolgen voor het milieu en de gezondheid bij het
gebruik van kernreaktoren, onder normaal gebruik, is nog
te weinig bekend, zolang dit het geval is kan niet tot het
gebruik van kernenergie worden overgegaan.
B. - Op grote schaal (hieronder te verstaan 3500 MWe + Kalkar)
toepassen van kernenergie is niet verantwoord voordat het
afvalprobleem definitief is opgelost.
- Zolang het afvalprobleem niet is opgelost kan niet tot
het gebruik van kernenergie worden overgegaan.
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Op de volgende pagina's vindt U achtereenvolgens het standpunt
van: prof. dr. G.W. Barendsen
p r o f . d r . L.B. Beentjes
drs. W.G. van Doorn
drs. J. Jelsma
prof. dr. Joh. Blok
dr. C.E. Rasmussen
daarna treft U het kort 'verslag' aan.
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Prof.dr. G.W. Barendsen:

1. Bij overwegingen betreffende de aanvaardbaarheid van een
handeling of toepassing van technieken waardoor mensen kunnen worden blootgesteld aan ioniserende straling moeten een
aantal uitgangspunten in acht worden genomen:
a. Er moet een zinvol doel mee beoogd worden
b. Blootstelling aan straling moet zo gering mogelijk worden
gehouden
c. Het risico van nadelige gevolgen moet klein blijven in
vergelijking met overeenkomstige risico's waaraan de
mens als gevolg van andere oorzaken is blootgesteld.
2. Bij alle handelingen of toepassingen van technieken waarbij
mensen aan straling kunnen worden blootgesteld, moeten mogelijke nadelen en risico's van de hierbij optredende stralingsdoses worden afgewogen tegen de mogelijke voordelen van
de betreffende handelingen of toepassing van technieken en
de mogelijke nadelen van alternatieve wegen die tot hetzelfde beoogde doel kunnen leiden.
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Prof.dr. L.B. Beentjes :

Naast de achtergrondstraling is er ervaring met kunstmatig
veroorzaakte (dus toegevoegde) ionizerende straling sinds
1S95, d.w.z. 80 jaar en wel met hoge dosis in radiotherapie
als met kleine dosis welke samengaan met röntgendiagnotische
toepassingen. De somatische dosis en genetische dosis is in
Nederland tengevolge van diagnostiek resp. ca. 50 en 30 mrem/
jaar, en tengevolge van radiotherapie ca 5 mrem/jaar.
Naast een 80-jarige ervaring in radiotherapie en röntgen
diagnostiek is er sinds 1950 ervaring met een grote varieteit
van radionucliden zowel in radiotherapeutische als in diagnostische toepassingen en het specialisme nucleaire geneeskunde is hiet speciaal naar genoemd.
Er bestaat een uitgebreid lichaam aan informatie zoals te
vinden in Journal of Radiation Research, Journal of Nucleair
Medicine, Journal of Radiology and Radiation Therapy, etc.
Er is al jaren onderzoek gaande. Van tijd tot tijd worden
de gegevens wat gepreciseerd of bijgesteld.
Geen verschil in effekt (groter dan een faktor 2-10 bij transmutatie effekten) waarschijnlijk tussen gevolgen van eenzelfde
dosisequivalent wanneer dit teweeg wordt gebracht door radionucliden afkomstig van kerncentrales vergeleken met röntgenstraling.
Bij tritiumis geen faktor groter dan 4 (inclusief het transmutatie-effekt) waarschijnlijk.
De te verwachten doses t.g.v. de kerncentrales zijn bij normaal
gebruik laag vergeleken met de dosès t.g.v. achtergrondstraling
of met verschil in doses dat kan optreden bij verhuizing;
dat van koolwaterstoffen geproduceerd door met fossiele
brandstof gestookte centrales de negatieve effekten (o.a. kanker inductie) onvoldoende bekend is.
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Drs. W.G. van Doorn:
1. Het is m.i. onmogelijk om vanuit een wetenschappelijk oogpunt een standpunt in te nemen vóór of tegen het gebruik
van de kernenergie ten bate van de opwekking van electriciteit. Voor een dergelijk standpunt zijn nl. altijd een aantal ethische waarden nodig. Het is van belang, dat men zich
bij de wetenschapsbeoefening bewust is van dit 'feit.
2. Van het grote aantal wetenschappelijke gegevens, dat nodig
is bij een afweging voor of tegen de kernindustrie, kan
schrijver dezes alleen de oecologische met voldoende diepgang analyseren.
3. Er bestaan niet genoeg gegevens, die kunnen leiden tot een
conclusie omtrent de mogelijke oecologische gevolgen van de
radioactieve stoffen. Wel zijn er een aantal theoretische
punten, die aangeven dat men zelfs negatieve gevolgen kan
verwachten van de routine-lozingen van radioactieve stoffen.
4. Ï4en kan de effecten van de natuurlijke straling niet vergelijken, met de gevolgen van straling, die door technische ingrepen wordt veroorzaakt. De oecosystemen zijn aangepast aan
een zeker stralingsniveau, de verandering hierin is van belang. Ook ten aanzien van de directe gevolgen voor de mensen
.

kan men geen vergelijking maken. Ook de natuurlijke straling
heeft menselijk lijden tot gevolg, hiervoor zijn wij als
mensen niet verantwoordelijk. Wel zijn we verantwoordelijk
voor de gevolgen van de kunstmatige

stralingsbronnen.

5. Afgezien van een gebrek aan kennis omtrent de gevolgen van
.een bepaalde stralingsdosis, is het ook onmogelijk om een
berekening te maken van de hoeveelheid straling, die de
.kernindustrie

zal opleveren. Dit geldt zowel voor de ver-

spreiding.van de radioactieve stoffen in de ruimte als voor
de verspreiding in de tijd.
6. Wanneer men het territorium-gedrag, van de mens ,(d. w. z .oorlog en terrorisme) ook in de oecologische beschouwing be• ' trekt, dan kan gesteld worden, dat de hoeveelheid

straling

door de kernindustrie kan variëren van ongeveer nul tot
vrijwel oneindig.
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7. De afvalwarmte van de kerncentrales zal waarschijnlijk verstoringen teweeg brengen in oecosystemen van het zoete water en van zeearmen. Over eventuele gevolgen in de zee is
weinig bekend. Koeltorens verplaatsen dit pi-obleem naar de
directe opwarming van de atmosfeer, waardoor locale climatologische effecten niet zijn uit te sluiten.
8. Groei van het wereld-energieverbruik heeft een grotere uitputting van grondstoffen tot gevolg en zal misschien leiden
tot klimaateffecten op wereldschaal.
9. Op basis van een oecologische beschouwing lijkt een drastische "energiebesparing" het meest zinvol, dit geldt vooral
v o o r d e industrielanden.

.

10. Afgezien van menselijke onwil in de industrielanden zou de
voedselvoorziening in de Derde Wereld het belangrijkste
knelpunt kunnen zijn om een werkelijke "energiebesparing" op
korte termijn te verwezenlijken. In dat geval zou men in de
Derde Wereld het probleem moeten opvangen met een vorm van
energievoorziening, die (o.a.j in oecologisch opzicht het
minst schadelijk is. Onder de huidige omstandigheden zou de
kernindustrie hiervoor waarschijnlijk niet de geschikste
vorm zijn.,-..
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Drs. J. Jelsma:

1. T.a.v. schattingen van de te verwachten risiko's voor de volksgezondheid t.g.v. de toepassing van kernenergie bestaan grote
onzekerheden. Gezien het makro-karakter van deze risiko's
(met name t.a.v. genetische schade) en gezien deze onzekerheden, is toepassing van kernenergie op dit moment onaanvaardbaar. Dit geldt a fortiori voor kweereaktoren, gezien de grote
onveiligheid hiervan en de grotere Pu-produktie t.o.v. konventionele kerncentrales.
2. De door deskundige geformuleerde te verwachten extra stralingsdosis voor de bevolking vaii lmrem/jr. t.g.v. toepassing van
kernenergie, berust op een veel te beperken evaluatie van de
risiko's.
3. Gezien de vele risikofaktoren m.b.t. het effekt van ioniserende straling op de volksgezondheid, die in het verleden door
deskundigen over het hoofd zijn gezien, is te verwachten, dat
in de toekomst nu nog onbekende risiko-faktoren ontdekt zullen
worden.
4 . Op grond van wat nu bekend .is zou de stralingsnorm voor de bevolking (170 mrem pp. pj. verlaagd dienen te worden met een
faktor 10 3. 20; de normen voor tritium en plutonium (long) met
een faktor van resp. minstens 1000 en 2000.
5. Gezien het makro-karakter en de onomkeerbaarheid van de risiko's van kernenergie zijn deze niet vergelijkbaar met (mikro,
meso-)risiko's als die t.g.v. overstromingen, verkeer etc.
Vergelijking met andere makro-risiko's draait. meestal uit op
het goedpraten van h e t kwaad met het andere.' Het resultaat is
"•• dat het totale makro-risiko voor de bevolking voortdurend stijgt.

6 . V o o r d a t kernenergie echt veilig kan worden toegepast dienen de
onzekerheden (zie 1) te zijn weggenomen. Dit vereist meer
onderzoek. Gezien de komplexiteit van de problemen, waar het
hier. om gaat, lijkt h e t ernstig betwijfeld te mo.eten worden,
of nader onderzoek ooit de gewenste zekerheid zal opleveren.
Het-lijkt mij daarom zinniger het desbetreffende onderzoeks. potentieel aan te. wenden in andere meer belovende richtingen.
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Prof.dr. Joh. Blok:

Indien men de risico's van kernenergie in perspectief zet,
blijkt dat de aanvaardbaarheid van kernenergie niet wordt
bepaald door wat er bij normaal bedrijf al dan niet kan gebeuren doch veeleer door het antwoord dat men geeft op enkele
grondvragen waarvan we ons door de kernenergie pas goed bewust
beginnen te worden, namelijk:
Ten eerste: Mag men op grond van economische motieven een ontwikkeling helpen bevorderen, die onvermijdelijk gepaard gaat
met verspreiding van de know-how betreffende massa-vernietigingswapens?
Ten tweede:. Moet bij de voortgang van de techniek iedere samenballing van gevaar acceptabel geacht worden indien er een samenballing van veiligheidsvoorzieningen tegenover wordt gezet
of moet men veeleer de maximaal mogelijke- omvang van een
technische ramp beperken door aan de omvang van de betreffende
installatie als zodanig grenzen te stellen?
Het lijkt me nauwelijks mogelijk op deze vragen een zinnig
antwoord te geven zonder in te gaan öp de fundamentele positie
van de techniek in onze samenleving. Nemen we de techniek in
dienst in een streven naar een betere toekomst of laten we ons
door de techniek blindelings meenemen naar een situatie die we
niet wensen. Bij een nieuwe ontwikkeling zoals de snelle kweekreactor is dit de eigenlijke vraag die in volle zwaarte op ons
af komt.

•'•••:.;'
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Dr. C.E. Rasmussen:

De aanbeveling van de Gezondheidsraad met betrekking tot de
maximale dosis

(30 mrem/jaar) die door omwonenden van kern-

centrales mag worden ontvangen, in combinatie met een dosisbeperking tot een waarde :die bepaald wordt door sociale,
economische en technische factoren, is in overeenstemming
met de normen die o.a. in de V.S. en West-Duitsland v/orden
gehanteerd.
Het is mo'gelijk, voor het "normale" bedrijf van de drie geprojecteerde lichtwaterreactoren de door de Reactorveiligheidscommissie aangegeven grenswaarden

(5 mrem/jaar op het

gehele lichaam, op de meest bedreigde plaats) in de praktijk te effectuéren, mits voldoende zorg wordt besteed aan
de selectie, opleiding en motivering van het personeel en
voldoende controle door de hiermee belaste overheidsinstanties.
Het is twijfelachtig, of stelling

(2), eerste lid, te re-

aliseren is bij een sterke toename van het aantal kerninstallaties in verband met de beperkte mogelijkheden die
de maatschappij ter beschikking pleegt te stellen ten behoeve van veiligheidsmaatregelen en de controle daarop. Ik
kan geen indicatie geven, bij welk aantal kerninstallaties
dit verschijnsel bedenkelijke vormen zal gaan aannemen.
Het is principieel onmogelijk, de effecten van lege doses
op gespecificeerde individuen in een populatie van mensen,
dieren of planten eenduidig vast te stellen.
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Vyoir.1 ttor:
Geachte aanwezigen, er is noq een forumlid niet aanwezig, die zal zo meteen wel
bi nnenkomen, denk ik. Hij is wel in het gebouw. Jullie hebben o p "net p r o g r a m m a
kunnen zien, dat er tot vijf uur vanmiddag tijd beschikbaar is orn hier een diser ^ss ie te houden met de panelleden over c-en specifiek p r o b l e e m van de
k o r n e n o r y i e , n-1. de k w e s t i e van milieu en g e z o n d h e i d . Tot de theepauze, die om
kwart voor drie is, zullen de p a n e l l e d e n nog in "net kort een toelichting geven
op hun s t a n d p u n t e n . En na die theepauze is dan de m o g e l i j k h e i d , of eigenlijk
zrjlfs de noodzaak, zou ik willen zeggen, dat de zaal zich in de discussi-ff zal
me ngen.
V a n m o r g e n h e b b e n jullie gehoord, dat de m o g e l i j k h e i d b e s t a a t , om schriftelijk
vragen te s t e l l e n . Als u s c h r i f t e l i j k e vragen w i l t stellen, dan kunt u dat aoer.,
maar er b e s t a a t natuurlijk te aller, tijde de m o g e l i j k h e i d om straks, na de theep-iuze, vanuit de zaal direkt te spreken. We hebben maar één m i c r o f o o n , het is
niot. nodig, dat jullie naar voren komen, als je een vraag wilt stellen, zal ik
do microfoon o m d r a a i e n , dat heeft de volgende achtergrond, a l l e s wat hier gezegd wordt, w o r d t .op een band o p g e n o m e n . Men wil graag, achteraf, nog iets doen
met de inforainr.ie die hier naar voren k o m t .
De introduktie van de p a n e l l e d e n zal ik steeds doen als ik iemand h e t woord geef.
Do heer Rasmussen, die aan mijn linkerhand zit, heeft geen b i j d r a g e aan het
s y m p o s i u m b o e k geleverd, hij heeft ook niet gesproken vanmorgen, d a a r o m zullen we
::iar.r b e g i n n e n hern het. woord te geven, om zijn s t a n d p u n t , dat n i e u w is voor u toe
te lichten. De heer Rasmussen is w e r k z a a m op het IRI, als ik het goed begrepen
heb is dat het Interuniversitair Reactor Instituut. Dan geef ik nu graag het
woord aan de heer R a s m u s s e n .
Rasmussen:
Ik zal p r o b e r e n mij tot achterin v e r s t a a n b a a r te maken. Ik vind h e t n u eenmaal
prettig om staande te praten, dan zittend achter een tafel een lang verhaal te
moeten a f s t e k e n . Ik zal me eerst wat v o l l e d i g e r i n t r o d u c e r e n . O p het Interu n i v e r s i t a i r Reactor I n s t i t u u t b e n ik w e r k z a a m als h o o f d van de s t r a l i n g s b e s c h e r m i n g s d i e n s t . Ik b e n van h u i s uit fysicus. Het IRI is wel geen k e r n c e n t r a l e
maar heeft toch wel een k l e i n e r e a c t o r . Als zodanig verschaft h e t toch v o l d o e n d e
k e n n i s van de p r a k t i s c h e s t r a l i n g s b e s c h e r m i n g s p r o b l e m e n om hier v/at vragen uit
het p a n e l te kunnen b e a n t w o o r d e n . Datgene wat ik nu zal gaan zeggen, is m a a r een
deel. van mijn s t a n d p u n t uit de hele p r o b l e m a t i e k . U hebt v a n m o r g e n al een verhaal van p r o f . Blok kunnen h o r e n en u hebt daar gehoord dat de k e r n e n e r g i e p r o b l e m a t i e k een h e l e b o e l facetten b e v a t , w a a r v a n het m i l i e u - en g e z o n d h e i d s a s p e c t
er slechts twee van zijn. U hebt ook k u n n e n merken dat er een zeer sterk a c c e n t
ligt, bij dé m a a t s c h a p p e l i j k e k a n t , de economische k a n t . Het a s p e c t van
p r o l i f e r a t i e van k e r n w a p e n s
is daar w e l heel b e l a n g r i j k . W e l , als ik h i e r een
s t a n d p u n t u i t e e n z e t , dan is dat maar een deel van mijn g e v o e l e n s in dezen, n.l.
een stukje s t r a l i n g s b e s c h e r m i n g .
En daar licht ik nu ook nog een k l e i n stukje uit. Ik wil wat zeggen over de p r o b l e m a t i e k b i j het o p s t e l l e n van n o r m e n voor moeilijk k w a n t i f i c e e r b a r e r i s i k o ' s
w a a r t e g e n o v e r w e e r m o e i l i j k k w a n t i f i c e e r b a r e baten staan. Dat is een p r o b l e e m
dat ik o p wat k l e i n e r e schaal v e e l v u l d i g bij mijn werk tegenkom . W e moeten ons
daarbij realiseren dat iedere b e d r i j v i g h e i d van het m e n s d o m gepaard gaat met een
zeker r i s i c o , of b e t e r gezegd, g e p a a r d g a a t met een v e r a n d e r i n g van het risico,
waaraan de m e n s en zijn omgeving al zijn b l o o t g e s t e l d . En w a n n e e r je nu p r o b e e r t
dat b e g r i p r i s i c o n a d e r te d e f i n i " e r e n , b l i j k t dat ook al heel moeilijk te zijn
w e g e n s de s u g j e c t i e v e a s p e c t e n die h i e r aan k l e v e n . Maar, zo gauw de g e m e e n schap op grond van e r v a r i n g s g e g e v e n s , onderkend heeft dat er een potentieel, risico k l e e f t aan een b e p a a l d e b e d r i j v i g h e i d , zal men b e h e o f t e hebben aan h e t aan
banden leggen van d e z e r i s i c o s c h e p p e n d e b e d r i j v i g h e i d . W a n n e e r het g a a t om belangrijke p r o b l e m e n , w o r d e n er v e e l a l een aantal d e s k u n d i g e n bij e l k a a r gehaald,
die dan soms in een c o m m i s s i e w o r d e n v e r e n i g d , en die moeten dan het p r o b l e e m

t.iü

N-r.t .liitTo» 0!i r.iHioiniÜK aan cic? yonwenschtip oen rationt;lo basis vorschaffon voor
r i si coboperkoiuie maatregelen. Wat. van ?.o' 11 coinm.i.ssi c; in ieder geval. verwacht,
wordt: is dat: ?.o voldoende feitenmateriaal verzamelt, waar dan een boloi.dsïRstantif con beslissing op kan baseren. Maar het beschikbare feltenmnteri aal is
.-•oni:- or (j onvolledig en dat is zeker hiït geval bij die problomon, waar nog woj nig ervaring bestaat die gericht is, speciaal op hot. verzamelen van deze
relevante gegevens. Verder is een beleidsinstantie niet altijd in staat, die r;caovens op relevante'manier te interpreteren en die hebben dan ook nog be~
hoefte aan een aanbeveling vanuit aio commissie. Maar het is in dat stadium
dan onvermijdelijk dat: do persoonlijke visie van de commissieleden op de een of
ir.üere manier toch in die aanbeveling doorspreekt. Zelfs wanneer het z.g. objectieve wetenschappelijke gegevens betreft moeten dan die deskundigen een
waardeoordeel veilen, waarmee dan de huns Inziens meest betrouwbare gegevens
uit. die grote massa worden geselecteerd. Dit is bij de kernenergie zeer duidelijk, maar dit is eigenlijk in de wetenschap helemaal niets bijzonders. Alle
wetenschapsbeoefenaren die wat literatuurgegevens moeten verzamelen voor een
experiment, of voor wat dan ook, moeten een dergelijke selektie maken en zelfs
voor experts in het betreffende vakgebied is dat niet altijd eenvoudig. Ik wou
benadrukken dat het begrip, objecktief oordeel naar mijn smaak al een contradictio in terminis is, en dat men eigenlijk slechts kan spreken van een oordeel
waarbij dan de aanvaarde beoordelingscriteria, de spelregels al dan niet op
correcte manier worden toegepast. En wanneer het gaat om vraagstukken die de
volksgezondheid betreffen, dan is vaak de gang van zaken zo, dat de minister
van volksgezondheid en milieuhygiëne aan de gezondheidsraad adviezen vraagt ter
onderbouwing van beleidsbeslissingen. Ter voorbereiding van zo'n advies stelt
de gezondheidsraad dan één of meer commissies van deskundigen samen, zoals
de reeds eerder genoemde commissie
3500 Megawatt. In het septembernummer van
Atoomenergie en Toepassingen staat een heel lezenswaardig artikel door prof.
Zielhuis, waarin hij een buitengewoon representatief beeld geeft van de problemen waarvoor zo'n commissie zich veelal ziet gesteld. In de adviesaanvraag
van ae minister aan de gezondheidsraad werd in dit geval o.m. advies gevraagd
betreffende, en dan citeer ik: "eventueel te steller, normen voor toelaatbaar geachte stralingsdoses, zulks in relatie tot hetgeen in andere landen als norm
wordt gesteld en hetgeen door internationale organisaties op het onderhavige
gebeid wordt aanbevolen."
En dit betrof een advies over de invloed van kernenergie op de volksgezondheid
en liet milieu bij een totale capaciteit van 3500 Megawatt aan kerncentrales.
Ik wii mij hier toespitsen op de aanbeveling van de commissie 3500 Megawatt
met betrekking tot de maximering van stralingsdoses voor omwonenden van nucleaire installaties. Prof. Blok heeft vanmorgen ook al gesproken, heeft mij
v/at gras voor de voeten weggemaaid. Ik ga toch maar rustig verder op dit thema
en deze aanbeveling is te vinden op blz. 4.47 van het rapport "Kerncentrales
en Volksgezondheid". Ik citeer wederom: "De vergunningsvoorschriften verbonden
aan de bedrijfsvoering van een nucleaire installatie zullen op z'n minst moeten
waarborgen dat geen enkele omwonende in enig jaar in één van de organen van zijn
lichaam, hierdoor een dosis ontvangt van meer dan 30 milirem. En iets verderop
staat, "indien bovenstaande aanbeveling in acht wordt genomen zal slechts een
beperkt aantal personen een jaarlijkse dosis kunnen ontvangen die de genoemde
30 milirem benadert." Dit zijn de personen die deel uitmaken van de kritieke
groepen, welke bij de toepassing van de kritieke werkmethoden in beschouwing
worden genomen. Hun aantal bedraagt ten hoogste enkele tientallen, de gemiddelde
dosis zal zeker minstens een faktor 10 lager zi]n.
De argumenten die de commissie tot deze aanbeveling hebben gevoerd acht ik een
typerende illustratie van de in het eerste deel van mijn betoog gesignaleerde
problematiek van dit soort adviescommissies, n.l. er moet worden gewerkt met een
zeer beperkt aantal concrete beoordelingscriteria of soms zijn die er helemaal
niet in gekwantificeerde vorm. Enerzijds gaat de commissie er van uit dat een
nucleaire installatie een nuttig doel dient, zodat een zekere bestraling van om-
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wonenden aanvaardbaar wordt geacht. Maar anderzijds acht men de feitelijke kennis van de mogelijke gevolgen van kleine stralingsdoses nog zo summier, dat aan
de door deze omwonenden ontvangen stralingsdoses tamelijk strenge beperkingen
dienen te worden opgelegd. Een beweging van deze twee slecht gekwantificeerde
grootheden, dus het maatschappelijk voordeel van een nucleaire installatie enerzijds tegen het risico van een stralingsdosis voor de omwonenden anderzijds, is
voor een beleidsbepalende instantie als de overheid uiteraard een hachelijke
zaak. Maar de commissie helpt daarin een beetje, door als referentiegegeven
aan te dragen, het feit dat de Nederlander de normale bestraling in z'n levenspatroon gemakkelijk variaties van 30 milirem per jaar in het dosistempo van een
natuurlijke achtergrondstraling kan ondergaan; en zich om deze dosisvariaties
blijkbaar nog niet bekomert, al kan men er wel degelijk iets aan doen.
Een extra risico voor individuele personeen dat wordt veroorzaakt door een extra dosis van 30 milirem per jaar, is volgens het door de commissie gehanteerde
rekenmodel, overiger> zeer gering: zeg een zesde orde risico.
Voorzitter:
hoeveel tijd heeft u nog nodig, meneer Rasmussen ?
Kunt u dat schatten ?
Rasmussen:
Een klein beetje.
Voorzitter:
Ik zou zeggen, we geven u- nog een paar minuten, want dan hebben de anderen elk
• nog vijf minuten over.
Rasmussen:
Maar het is echter principieel onmogelijk om vast te stellen hoe groot dit extra risico in werkelijkheid is. Bij de praktische hantering van deze aanbeveling
zoals bij de vaststelling van een lozingsnorm, een lozingsnorm in de vergunningsvoorwaarden voor een bepaalde installatie, moet de waarde van 30 milirem
per jaar worden gezien als een plafond. De lozingsnorm die zal zo laag moeten
liggen als ze technisch en economisch aanvaardbaar is, en geen berekende stralingsdosis voor omwonenden mag opleveren, die boven genoemd plafond uitkomt.
In de praktijd worden door de overheid overigens reeds lozingsnormen aan bestaande installaties opgelegd die ruim voldoen aan de door de gezondheid gevraagde waarborg. In het rapport van de reactorveiligheidscommissie over
de veiligheidsaspecten van de splijtstofcyclus in Nederland, worden voor de
kerncentrales richtlijnene voor de lozing van radioaktieve stoffen gegeven die
twee grondslagen hebben. Ten eerste: de stralingsbelasting voor personen in
de omgeving moet zoveel als praktisch mogelijk is beperkt blijven, terwijl
in geen enkel, ja op de meest bedreigde plaats, de dosis meer mag bedragen
dan 5 milirem voor het gehele lichaam, voornamelijk voor de bloedvormende
organen, en 15 milirem voor de schildklier en nog een paar andere organen.
Nu nog even, in hoeverre deze richtlijnen aansluiten bij de normen in andere
landen, en de aanbevelingen van internationale organisaties. De IRCP, die
stelt in publikatie 9, ik citeer: "As any exposure may involve some degree of
risk the commission recommands that any unnecessary exposure b e avoided, and
that all doses be kept as low as readily achieveable, economic and social
considerations be taken into account". Dat is weer de eerste grondslag, en iets
verderop wordt gesteld dat de genetische dosis voor grote bevolkingsgroepen niet
meer mag bedragen dan 5 rem per generatie, afgezien van medische en natuurlijke
achtergrondstraling. En als je dat terugrekent op de gemiddelde jaardosis, kom
je op 170 milirem per jaar. Dus dat is ook weer zo'n plafond.
En deze twee.aanbevelingen zijn in wat andere bewoordingen te vinden in de Nederlandse wetgeving.
Maar dit w i l niet zeggen dat de toepassing van ioniserende straling naar b e lieverv die 170 milirem per jaar per hoofd van de bevolking, mag worden opgevuld.
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.'•Saai" hoc wordt wol aan de nationale overheden overgelaten dit bedrag over de diverse toepassingen, plus nog een reserve te verdelen en daarbij de maatschappelijke, waaronder ook de economische factoren een rol te laten spelen. Herhaaldelijk wordt gesuggereerd dat de normen voor de stralingsdosis die omwonenden
van kerncentrales in Nederland mogen ontvangen hoger zijn dan b.v. in Duitsland en de V.S.. In een artikel door de heer Beek in NRC Handelsblad var) 10 november 1975 wordt zelfs een verschil van een faktor C genoemd. Bij verifikatie is
mij dit onjuist gebleken, zelfs indien men voor Nederland de door de gezondheidsraad aanbevolen grenswaarde van 30 milirem per jaar zou aanhouden, in
plaats van die van de reaktorveiligheidscommissie.
Voorzitter:
Ja, meneer Rasmussen, misschien kunnen deze kwesties straks in de discussies behandeld worden, want anders wordt het iets te lang.
Rasmussen:
Waar het op neer komt, als je gaat kijken hoe de wettelijke regelingen in de
V.S. zijn en in West-Duitsland, kom je op waarden die ongeveer in de buurt
van die 30 milirem per jaar liggen, maar daarbij moet als reserve in ogenschouw genomen worden, dat er een heleboel randvoor-waarden bij zijn die ik als
ik een exacte vergelijking zou maken, dan moet ik ze u allemaal geven, maar die
zijn in de literatuur te vinden voor de belangstellenden.
Dank u wel.
Voorzitter:
Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Doorn, die aan mijn
De heer Van Doorn is lid van de Werkgroep Kernenergie van de
vereniging en daarnaast lid van de Werkgroep Kernenergie van
Landschapsecologisch Onderzoek in Delft, en dat instituut is

rechterhand zit.
Utrechtse Biologende Werkgemeenschap
in oprichting dacht

ik.
Van Doorn:
Die commissie was ten tijde dat ik het verhaal schreef in oprichting, maar is
intussen geïnstalleerd.
Wat is voor de zaal het handigst, als ik zo spreek, of door de microfoon ?
Zo is het goed, O.K.
Ik wil graag nog even toelichten het verhaal dat ik heb geschreven in het
symposiumboek. Het is zo dat een aantal ecologische aspecten zijn beschouwd en
een aantal ecologische aspecten helemaal niet voldoende diepgaand zijn beschouwd. Intussen is er ook een studie verschenen omtrent de warmteaspecten
van de kernindustrie, die door prof. Kistemaker is gemaakt.
Ten tijde dat ik dat verhaal moest inleveren heb ik het alleen uit de krant begrepen, maar intussen heb ik dat verhaal gelezen en ik geloof dat wat daar in
staat over warmte inderdaad, aangeeft, dat er binnen een redelijk korte termijn
de energie die in kerncentrales gestopt moet worden er weer uit is. Maar dat is
natuurlijk maar een klein aspect van de hele ecologische analyse.
Zaal:
Kunt u misschien de voorgaande zin herhalen. De strekking ervan is mij absoluut
onduidelijk.
Van Doorn:
O.K. Ik heb kort de tijd, dus ik moet het kort zeggen.
De bedoeling van prof. Kistemaker is geweest om de hele energiecyclus te analyseren op al haar aspecten, zodat er ook wordt toekeken hoeveel energie ex- moet
worden ingestoken om de hele cyclus te bouwen en dat te vergelijken met de ener-
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gie die er uit komt. Omdat er van verschillende zijden vaak de vraag is gesteld
komt er netto wel energie vrij uit de hele kernindustrie. En op basis van de
studie van prof. Kistemaker, die heb ik doorgenoemn, blijkt wel dat er wat
dat betreft weinig problemen zijn.
Dan ten aanzien van de invloed van straling door radioaktieve stoffen: in oecosystemen is het zo dat er op basis van de huidige wetenschappelijke resultaten
naar mijn stellige overtuiging niet een directe interpretatie mogelijk is van
de gegevens om die toe te passen op de veldsituatie. Er bestaan simpelweg niet
voldoende gegevens die kunnen leiden tot de conclusie omtrent de mogelijk ecologische gevolgen van radioaktieve stoffen. Wel heb ik een aantal theoretische
punten aangegeven die beschouwing beheoven. Wanneer je een dergelijke analyse
wilt maken en daarbij zijn een aantal gegevens gebruikt die ook niet zonder
meer te vergelijken zijn met een lage stralingsdosis die in ecosystemen terecht
zullen komen, maar die wel overweging verdienen om dat te extrapoleren naar
die lage stralingsdosis. Men kan de effecten van de natuurlijke straling, dat is
toch een belangrijk punt, want het wordt in verschillende bijdragen van dit
symposiumboek al gedaan, men zegt, de natuurlijke straling heeft een bepaalde
hoogte en daarbij'heeft de kunstmatige straling ook een bepaalde hoogte en dat
kun je dus zonder meer vergelijken. Dat vind ik een niet al te eerlijke vergelijking. Hoewel het wel nuttig is, om dat te vergelijken. Maar in elk geval is
het zo, dat ecosystemen zijn aangepast aan een bepaalde natuurlijke standplaats
en een verandering in stralingsniveau, of dat een verhoging of een verlaging
is, kan dan natuurlijk een verandering in de aantallen in dat ecosysteem ten
gevolge hebben.
Ook de natuurlijke straling. Als je die vergelijkt bij mensen, dan moet je zeggendat ook de natuurlijke straling een hoeveelheid menselijk leiden ten gevolge
heeft, door de ziektes die daardoor worden veroorzaakt. En voor die gevolgen
van een natuurlijke straling zijn we uiteraard niet verantwoordelijk, maar wel
zijn we als mensen verantwoordelijk voor de gevolgen van kunstmatige stralingsbronnen, dus o.a. verantwoordelijk voor de straling die uit de kernenergie vrij
komt.
Afgezien van een gebrek aan kennis omtrent de gevolgen van een bepaalde stralingsdosis, is het ook onmogelijk een berekening te maken van de hoeveelheid
straling die de kernenergie zal opleveren. Dit geldt zowel voor de verspreiding
van de radioaktieve stoffen in de ruimte als voor de verspreiding in de tijd.
Dr. B o s k m a heeft vanochtend vrij duidelijk gemaakt dat we onmogelijk kunnen
aangeven hoeveel radioaktieve stoffen er zullen vrijkomen, vooral wanneer we
het territoriumgedrag van de mensen in beschouwing nemen. Dus oorlog en
terrorisme. Een dergelijk territoriumgedrag is nauwelijks anders dan dat van de
hoge zoogdieren, en het is duidelijk dat dat een zeer potenteel gevaar is bij
de verspreiding van de radioaktieve stoffen.
Dan ten aanzien van de afvalwarmte. Die zal waarschijnlijk storingen teweeg
brengen in ecosystemen. Over de eventuele gevolgen in de zee is zeer weinig bekend. Wanneer we de afvalwarmte direct in de lucht lozen door koeltorens, dan
zijn bepaalde klimatologische effecten niet uit te sluiten.
Voorzitter:
Ja, ik moet u helaas kappen. Ik heb de heer Rasmussen w a t m e e r tijd gegund
omdat hij geen bijdrage had geleverd in het boek, en ook vanmorgen niet in
de inleidingen. Het spijt me, straks in de discussie.
Dan geeft ik nu h e t woord aan de heer Beentjes. Op het programma staat, dat
hij professor zou wezen, maar dat geldt alleen in de V . S . heeft hij mij verteld,
in elk geval is de heer Beentjes werkzaam op de afdeling gezondheidsfysica aan
de Unversiteit van Nijmegen.
Beentjes:
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil vier stellingen poneren en dan kan er
straks nog verder over gesproken worden.
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Het eerste is dat, naast de achtergrondstraling, de ervaring met kunstmatig veroorzaakte, dus toegevoegde ioniserende straling, sinds 1895, d.w.z. 80 jaar,
aanwezig is en zowel met hoge doses in radiotherapie, als met kleine doses welke samengaan met
radiorcntgendiagnostische toepassingen. De somatische
dosis en de genetische dosis in Nederland ten gevolge van diagnostiek, resp.
ca 50 en 30 milirem per jaar en ten gevolge van radiotherapie naar schatting
5 milirem per jaar. En naast deze 80-jarige ervaring in radiotherapie en röntgendiagnostiek is er sinds 1950 ervaring met een grote variëteit van radionuclide:! zowel als in radiotherapeutische als in diagnostische toepassingen.
En liet specialisme nucleaire geneeskunde is hier speciaal naar genoemd.
Er bestaat een uitgebreid lichaam aan informatie zoals te vinden in verschillende tijdschriften, Journal of Radiation Research, the Journal of Nucleairmedecin, the Journal Radiology, Radiationtherapy etc.. En dat brengt met zich
dat vanwege deze medische toepassingen er jaren onderzoek is gedaan naar effekten van straling. Van tijd tot tijd worden de gegevens wat gepreciseerd of
bijgesteld, maar het is toch zeker zo dat de kennis die we hebben omtrent vele
chemische stoffen, gunstig afsteekt. Er is naar mijn oordeel voor het verschil in effekt groter dan een faktor 2 tot 5 niets aan te voeren. Het lijkt
me dus ook niet waarschijnlijk dat dat voor zal komen tussen gevolgen van eenzelfde dosis eguivalent wanneer dit teweeg wordt gebracht door radionuclide
vergeleken met röntgenstraling. En tenslotten,' en dat is hier al eerder opgemerkt, de stralingsdosis die men kan verwachten van kerncentrales bij normaal
gebuirk, die is relatief klein vergeleken met de achtergrondstraling öf met
de straling ten gevolge van medische toepassingen, öf met de verschillen in
straling welke men ondergaat door te verhuizen naar een plaats waar de achtergrondstraling hoog is, vergeleken bij die waar de achtergrondstraling laag
is. En daarbij moet men zich wel realiseren, dat van koolwaterstoffen die
geproduceerd worden door met fossiele brandstoffen gestookte centrales de
kankerinductie onvoldoende bekend is.
Dat was wat ik wilde zeggen meneer de voorzitter.
Voorzitter:
Hartelijk dank. Dan geef ik nu het woord aan prof. Blok, die heeft vanmorgen
al een uitvoerige inleiding gehouden en heeft me verzekerd dat hij nu niet
veel tijd nodig heeft.
Blok:
Ik bevind mij wat in een vreemdsoortige positie, want ik heb vanmorgen betoogd, dat het aspect van milieu en gezondheid, waar dit panel over gaat, dat
wil zeggen de effecten op het milieu en de gezondheid van de mensen bij normaal
bedrijfreaktoren dat dat iets is wat je in de reeks van risico's helemaal
achteraan zou moeten zetten omdat dat vergeleken bij ieder normaal levensrisico nauwelijks betekenis heeft. En wel omdat aan kernenergiecentrales of
andere installaties gewoon eisen gesteld kunnen worden en aan die eisen kan
v/orden voldaan. Niettemin ik zit nu eenmaal in dat panel, ik ben daarin gezet,
en het is natuurlijk inderdaad van belang om u ervan te overtuigen dat die
stelling dat dit het minst belangrijke risico is, dat dat een juiste stelling
is. En daarom wil ik niet meer zeggen, dan u één enkel rekensommetje geven,
dat in ordes van grootte werkt natuurlijk, want anders heb je bladzijden
nodig, maar wat toch dacht ik in overeenstemming is met de werkelijkheid. In
Nederland daar heeft men een sterfte aan kanker die ongeveer 30.000 gevallen
per jaar bedraagt. Op grond van wat men weet van het effect aan straling voor
wat betreft het opwekken van kanker, een ervaring die al door de heer Beentjes
genoemd is, kun je zeggen dat als de natuurlijke straling ook kanker zou
geven, er is enige aanwijzing voor, dat het dan toch nooit meer kan zijn dan
1 % van de geregistreerde kankersterfte. Met andere woorden, de natuurlijke
straling zou in Nederland verantwoordelijk kunnen zijn voor 300 gevallen van
kanker per jaar. Het getal van 30 milirem per jaar, als we ons even zouden in-

t.iü

donken dat de hele Nederlandse bevolking aan deze dosis zou worden blootgesteld,
dan zou die dus verantwoordelijk zijn voor 100 gevallen van kanker per jaar in
Nederland. In feite is die 30 milirem per jaar wèl een dosis die voor de hele
bevolking geldt, als je kijkt naar de medische toepassing van straling.
Je kunt dus, globaal, zeggen, de medische toepassing van straling in Nederland
veroorzaakt ongeveer 100 kankergevallen per jaar. Voor wat betreft de kernenergie kun je stellig zeggen, dat het hier niet gaat om de hele bevolking van 15
miljoen, maar om iets in de orde van grootte van 100 mensen in totaal die bij de
verschillende installaties in de toekomst die 30 milirem zouden krijgen - u mag
er ook 1.000 van maken als u wilt - want in ieder geval als je dat vergelijkt
met vorige getallen, dan kom je iets in de orde van 0,001 kankergeval per jaar
t.g.v. de kernenergie in Nederland. In werkelijkheid is in de toekomst de dosis
in Nederland veel sterker bepaald nog door wat men in het buitenland doet, dan
wat er in Nederland gebeurt. Men rekent daar op maximaal 1 milirem per jaar,
wat dan overeen zou komen met ongeveer 3 kankergevallen per jaar. Zo liggen ongeveer deze risico's bij normaal bedrijf en ik geloof dat je, en dat heb ik vanmorgen ook al gezegd, gebruik moet maken van het feit dat er zoveel tientallen
jaren ervaring is-en dat je eigenlijk niet meer over effecten op de mens of over
effecten op het milieu of op populaties of delen daarvan, mag praten zonder de
stralingsdosis daarin te betrekken, de gemaximaliseerde stralingsdosis. En wat
het milieu betreft, kun je dat uitrekenen. Je kunt hele rare omstandigheden
denken van dieren die leven aan de monding van uitstroomwater van een reactor,
of waar dan ook maar, en zeggen wat is nou de maximale dosis die ze kunnen krijgen, daar krijg je altijd•getallen uit, waaruit iedere radiobioloog weet, dat
kan nooit ergens van enige betekenis zijn. En dit is meteen al een begin van discussie, want hiermee bestrijd ik wat de heer Van Doorn zegt.
Voorzitter:
Dan geven we nu het woord aan de heer Jelsma. De heer Jelsma is lid van de Kernenergiegroep van het verbond van wetenschappelijke onderzoekers V W O en hij werkt
op het Biologisch Centrum van de RUG.
Jelsma:
In het symposiumboek heb ik een artikel geschreven over de gevaren van plutonium,
toegespitst op met name de gevaren v a n het inademen van plutonium. Er is in dit
symposiumboek tevens een stuk verschenen relevant voor d e discussie hier, van de
hand van de heer Keestra over milieu-effecten.
De heer Keestra kan hier zelf niet zijn, ik zal naar vermogen proberen het hele
gebied van de gezondheidseffecten van lagestralingsdoses ten gevolge van kernenergie hier te vertegenwoordigen ook namens hem.
Zoals u weet kan de schade van ioniserende straling aan cellon worden opgedeeld
in somatische schade, schade aan lichaamscellen en genetische schade, schade aan
geslachtscellen. Over beide wil ik heel in het kort iets zeggen.
Wat betreft de somatische schade, zou ik willen benadrukken, dat geen directe
geg.evens bekend zijn uit mensenpopulaties van het effect van lage dosis, alleen
bij intro uterine bestraling v a n foëten zijn gegevens bekend, ik moet er dan wel
meteen bij zeggen, dat dat een zeer gevoelige subpopulatie is, waarom het niet
minder belangrijk is trouwens, en waarbij tevens gebleken is, d a t lage doses
zeker effect kunnen hebben.
Getallen die hier steeds over de tafel gaan, berusten op extrapopulaties van zeer
beperkte populaties die zijn blootgesteld aan hoge stralingsdoses. En ik geloof
het feit d a t de heer Beentjes noemde, dat we al heel lang ervaring hebben m e t dit
soort effecten, op zichzelf nog helemaal geen waarborg is dat we nu werkelijk
weten w a t er aan de hand is, b i j v . bij lage doses.
De schattingen die gemaakt worden over somatische schade wijzen daar ook op. Na
al die jaren zijn we nog steeds niet verder dan berekeningen waarbinnen zeer
grote m a r g e s van onzekerheid bestaan. Daarbij bestaan zeer grote marges van onzekerheid zowel binnen één berekening als binnen de berekeningen onderling.
In het blad Atoomenergie is n.a.v. een symposium, over d i t soort kwesties een
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staatje gepubliceerd, enige jaren geleden, van een aantal schattingen lopen maar
liefst een factor 20 uiteen. Als je met dit soort factoren gaat werken, in grote
populaties van miljoenen mensen, dan gaat het behoorlijk grote verschillen maken ais je naar een aantal individuen kijkt. Veel belangrijker acht ik echter
de schade aan geslachtscellen, genetische schade. Omdat wij hiermede te maken
krijgen met schade die wordt doorgegeven aan volgende generaties en dit brengt
ons tevens op de vraag in hoeverre breng je daarmee toekomstige generaties in
gevaar. En zelfs het voortbestaan van de mensheid als soort. Ook wat betreft
genetische schade kunnen we zeggen, dat er evenmin directe gegevens bestaan over
de invloed van lage doses. Ook in het gezondheidsraadsrapport wordt het toegegeven dat we bijzonder weinig daarvan af weten. Ook het effect van geringe moeilijk constateerbare mutaties, dus niet de hele duidelijke, zoals bijv. idiotie
en mongolie en dat soort zaken, maar mutaties die minder gemakkelijk waarneembaar zijn, ook grote onzekerheid over in hoeverre allerlei ziekten een genetische component hebben, daar weten we nog bijzonder weinig van en daarbij komt
dat we ook geen antwoord hebben op twee hele fundamentele vragen op dit gebied,
van hoeveel mutaties kan 'überhaupt' een mensenpopulatie verdragen, wil ze nog
kunnen voortbestaan. En de tweede fundamentele vraag is, hoeveel zal de mutatiefrequentie verhoogd worden, door kernenergie? Ik geloof dat de grote belangen
waarbij net hier om gaat, voor wat betreft toekomstige generaties en het voortbestaan van de mensheid, je op dit soort vragen een waterdicht antwoord moet
hebben voordat je met kernenergie kunt beginnen. En ik vind het de taak van de
voorstanders van de invoering van dit soort energie, om daarop een waterdicht
antwoord te geven.
Een ander probleem is, welk stralingsniveau kunnen we verwachten, ten gevolge
van kernenergie in de toekomst. In sommige schattingen is als antwoord daarop
gevallen, dat dat in de buurt van 1 milirem zou zijn. Mijns inziens berust een
dergelijke waarde op een veel te beperkte evaluatie van de risico's van kernenergie. In dit verband vind ik het uitgangspunt al verkeerd, om te kijken naar
Nederland alleen; de radioactieve vervuiling pleegt niet op te houden aan onze
grenzen en het lijkt me veel zinniger om te gaan kijken hoe de invloed zal zijn,
net wereldwijde effect van de toepassing van kernenergie, gezien in het licht
van de te verwachten ontwikkelingen. En er zijn forse kernenergieprogramma's
bij onze buren en ook in andere delen van de wereld. Daarbij komt nog dat, in
verband met allerlei sociale factoren, die ook vanochtend over de tafel zijn
gekomen, van mogelijke gevallen van sabotage en terreur, het optreden van oorlogen en dat soort dingen, het bijzonder onzeker is hoeveel nu uiteindelijk de
stralingsdosis zal zijn die we als mensheid zullen ontvangen. En ik vind een
waarde van 1 milirem dan ook in dit verband volstrekt theoretisch.
Daarbij wou ik nog wijzen op het feit, dat het gevaarlijk is, m.i. om te doen
alsof we nu alles al zouden weten van de gevaren van kernenergie voor de volksgezondheid. Ga je eens naar de historie kijken dan blijkt dat in die historie
steeds door deskundigen voortdurend dingen over het hoofd zijn gezien. Een voorbeeld daarvan is het gevaar van radioactief koolstof bijv. ten gevolge van het
ontploffen van fusiebommen in de atmosfeer. De fusiebom werd vroeger gepresenteerd als een schone bom. In het Unskirapport van 1958 wordt het gevaar van
koolstof 14 wat daarbij vrij komt in de atmosfeer, nog helemaal niet genoemd.
In het volgende Unskirapport, een aantal jaren later, wordt het juist als een
van de ernstigste effecten aangemerkt. Zeer onlangs, een paar maansen geleden,
stond een artikel in Nature waaruit blijkt dat de genetische schade die te
verwachten is van plutonium groter is dan men oorspronkelijk dacht, omdat plutonium zich ophoopt in bepaalde delen van het testisweefsel. Nu, zo zou je een geweldige lijst kunnen aanleggen van allerlei ziken die over het hoofd gezien zijn
en er is helemaal geen reden om aan te nemen dat het in de toekomst ook niet zo
zal zijn.
Voorzitter:
. . .
Als prof. Barendsen in staat is om ook in vijf minuten zijn verhaal te houden,,
dan doen we dat nu even. Daarna pauzeren we tot vijf over drie.
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Prof. Barendsen is werkzaam op het radiobiologisch
organisatie TNO in Rijswijk.

instituut van de gezondheids-

Pref. Barendsen:
Ik wil eigenlijk, gezien het feit dat de voorgaande sprekers mijn meeste punten
al aangestipt hebben, het nog over twee aspecten hebben.
Op de eerste plaats dat de risicoschattingen die wij maken en die bijv. de ICRP,
de Internationale Stralingsbeschermingscommissie, maakt, dat die gebaseerd zijn
o p gegevens voor zover die bij de mens bekend zijn. In tegenstelling tot wat
misschien daarnet als indruk werd gewekt, is die hoeveelheid gegevens niet zo
heel klein. Er zijn enkele tientallen duizenden slachtoffers van de atoomexplosie in Hiroschima die tot nu toe vervolgd worden; er zijn patiënten die m e t radium werden ingespoten, er zijn mijnwerkers die radioactieve gassen inademden,
er zijn meisjes die in fabrieken met radioactieve verf werkten en daardoor radium binnenkregen. Er zijn patiënten die bestraald zijn voor allerlei oorzaken,
waarbij borstkanker en andere afwijkingen zijn waargenomen. Kortom er is een
scala van zeker een vijftiental groepen personen waarvan sommige groot en andere
klein, waarbij wij als gevolg van het feit dat er gegevens bij d e mens aanwezig
zijn, schattingen kunnen maken over het risico bij de mens. En dat is heel belangrijk omdat we niet zonder meer mogen gaan extrapoleren uit gegevens die wij
bij proefdieren vinden naar de mens.
Het blijkt dat bepaalde soorten proefdieren bijv. al een 50% kans op leukemie
hebben bij een dosis van 50 tot 100 rad. En wij weten nu al dat op grond van de
gegevens van Hiroschima e n N a g a s a k y , dat de frequentie van leukemie bij personen
die daar 100 of 50 rad hebben gekregen, dat d i e een factor 1000 lager is dan die
bij dit speciale type proefdier. Hetzelfde kunnen wij zeggen voor borstkanker.
Bij bepaalde soorten ratten is waargenomen, dat ook daar een lage dosis al in
een hoge frequentie, meer dan 50%, borstkanker kan veroorzaken. Wij weten dat
een dergelijke dosis bij de mens dat althans niet heeft. Wij weten ook dat bij
de mens bepaalde organen gevoeliger zijn dat bij weer andere soorten proefdieren,
m.a.w. er is geen directe extrapolatie mogelijk van gegeven van proefdier naaid e mens. Wat wij moeten doen is alle gegevens bij de mens zo goed mogelijk analyseren. Dat is het eerste punt wat ik graag wil opmerken.
Het tweede punt is wat de heer Beentjes ook al gezegd heeft, dat de ICRP, die in
verschillende verhalen genoemd wordt, zich niet in eerste instantie met de risico's van de kernenergie heeft beziggehouden, maar d a t die opgericht is door
die groep die beroepshalve met. straling in aanraking kwam, al vanaf het jaar
1928. Het eerste jaar was er helemaal geen overzicht, maar later is dus die
commissie opgericht die nauwkeurig door al die jaren heen, nu bijna 50 jaar,
heeft geanalyseerd wat er door blootstelling van d e werkers met radioactieve
straling met ioniserende straling in het algemeen, wat die als tolerantiedosis
zouden mogen ontvangen. Zij hebben daarbij niet in eerste instantie het oog gehad o p de kernenergie, maar de bescherming met name van de radiologen, van verpleegsters in ziekenhuizen, van mensen die in de industrie en in de instituten
m e t radioactieve stoffen werkten aan welke dosis die zouden mogen worden blootgesteld. Dat daarna ook andere adviezen zijn gekomen op grond van, die bedoeld
zijn voor de totale wereldbevolking, is een gevolg daarvan geweest, maar is niet
in
eerste instantie. Wij moeten bedenken dat ervaringen en ook de aanbevelingen, d i e in eerste instantie gebaseerd zijn geweest op wat wij bij de mens mogen
verwachten en waarvoor wij de mens moeten beschermen. Ik dacht dat ik daarmee
eigenlijk kan besluiten.
Voorzitter:
D a n gaan wij nu een kwartier pauzeren. Als jullie terugkomen, kunnen jullie
schriftelijke vragen op d e tafel leggen, zodat wij die nog even kunnen doornemen
en straks is het mogelijk om ook direct mondeling vragen te stellen. Tot straks.
Voorzitter:
Geachte aanwezigen, er is een behoorlijk aantal' schriftelijke vragen
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sier.. Die /villen wij straks eerst afhandelen en daarna is er ouk tijd, donk ik,
veer mondelinge discussie.
Het is een f crura over gezondheid en milieu en het is onvermijdelijk dat daarbij
vraagstukken aan do orde komen, maar de gezondheid en het milieu
zullen natuurlijk 'net belangrijkste punt blijver in de discussie. Do vragensteliers hebben zier., voor zover ik kan overzien, daar ook aan gehouden.
Het is altijd moei!ijk om conclusies te trekken en samen'te vatten n.a.v. wat er
vóór de theepauze is gezegd. Het lijkt me dat de discussiestof hoog opgestapeld
li.jt. Er zijn hier mensen geweest, die hebben gezegd: Ja, o.a. prof. Blok, die
heoit gezegd: Ja, ik zit wel in het forum, maar het is eigenlijk niet zo belangrijk wat hier besproken wordt. Er zijn andere dingen die verband houden met
snelle kweekreactoren en kernenergie die veel belangrijker zijn. Dat is lijnrecht in tegen wat bijv. Jelsma en Van Doorn hebben gezegd. Die hebben gezegd:
Nee, het is een zeer belangrijk aspect van de kweekreactoren en misschien van do
kernenergie in het algemeen. De heer Beentjes heeft gezegd: Een straling van een
aantal milirem per jaar meer, dat is een gevaar wat te verwaarlozen is, vergeleken met de effecten van chemische verbindingen die op het ogenblik in het milieu de gezondheid bedreigen. Maar Jelsma en Van Doorn zullen zeggen, dat het
typische van de straling, de atomen in of buiten het molecuul, juist is, dat
het ook chemische verbindingen zijn en dan zit je weer in het gezondheids- en
milieu-aspect. Nog dieper dan wanneer je dus de straling bekijkt, louter tegen
de achtergrond van kosmische straling, als je het daarmee gelijkstelt. Dit zijn
allemaal vragen die ongetwijfeld naar voren zullen komen. Ik zal de eerste vraag
die binnen is gekomen, het eerst behandelen. Daarna zal ik vragen kiezen die
het meest leesbaar zijn. Vergeef me dat, als ik er niet uitkom, als het handschrift te moeilijk is, zal ik misschien vragen of degene die de vraag heeft geschreven, deze mondeling wil toelichten.
Allereerst is er een vraag van de heer R. van Renesse als ik het goed begrijp,
is dat dezelfde Renesse die ook in het symposiumboek al een bijdrage heeft geschreven; de vraag is vrij lang. Ik zal proberen deze voor te lezen. Als ik een
fout maak, wordt ik hopelijk door de heer Van Renesse gecorrigeerd.
'Zoals prof. Blok al aanstipte, gaat de gezondheidsraad er in haar advies vanuit
dat de natuurlijke achtergrondstraling slechts voor 1% bijdraagt aan de huidige
sterfte aan kanker. Voorzover ik heb kunnen nagaan is deze schatting niet gebaseerd op waarnemingen of berekeningen, althans in het rapport komen deze niet
tot uitdrukking. Gofman en Tamplin komen in dit verband tot een 5 tot 10 maal
hogere schatting op grond van waarnemingen betreffende stralingsrisico. De
schatting van 1% is waarschijnlijk gebaseerd op een geschatte verdubbelingsdosis
van 300 rem, hetgeen althans, dat lijkt mij goed denkbaar, aan de hoge kant is.Uitgaande van voorzichtiger schattingen, is een percentage van 4 tot 6% ook
denkbaar. Is het panel van mening dat een geschatte verdubbelingsdosis van 300
rem mogelijk een onderschatting van het stralingsrisico inhoudt?'
En dan is dacht ik het tweede deel misschien een vraag die hier een beetje naast
staat, is dat juist meneer Van Renesse? Geeft u er de voorkeur aan om eerst de
vraag te behandelen?
Prof. Blok:
Ik zou deze vraag alleen in zeer algemene termen kunnen beantwoorden.. Ik was
slechts voorzitter van die commissie en met u goedvinden geef ik de microfoon
aan dr. Barendsen die daar veel meer details van weet.
Barendsen:
Als ik iets over die 1% verhoging door de natuurlijke straling zou zeggen, dan
geloof ik dat het onjuist is om te stellen, dat daar geen berekeningen en geen •
analyses aan ten grondslag liggen. Als u de rapporten, zowel van de United
Nations als van het United States Academy of Sciences of. het BEIR-report gelezen
hebt, dan weet u toch dat daar wel berekeningen aan ten grondslag liggen. Er is
een algemene situatie die wij ons kunnen indenken, dat is dat de frequentie van
kanker zou stijgen, laten we zeggen, als dit voor 20% het gevolg zou zijn van de
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nat.iiurl.ijke stralingsdosis, dan zou men natuurlijk al heel snel tot de ontdekking komen dat een gebied waar die natuurlijke stralingsdosis een factor 5 keer
zc hoog is, dat daar de frequentie vari kanker met enorme aantallen zal toenemen.
Als de natuurlijke straling van 100 miJxrein per jaar verantwoordelijk zou zijn
voor 20'i van alle gevallen van kanker, en wij zouden gaan kijken naar een groep
personen die niet 100 milirem per jaar, maar 500 milirem per jaar ontvangt, dan
zou daarvoor, bóven die 20%, 80% bijgekomen zijn, nl. een totaal van 5 keer zo
voel zijn. Ik stel even een combinatie, u zegt, het is niet 1%, het kan best
veel hoger zijn. Nou u zegt veel hoger, nou dan zeg. ik 20 keer zo hoog. Ja, wij
moeten toch ergens beginnen m e t de redenatie, vindt u niet? Dan zult u dus beseffen dat een dergelijke variatie in de frequentie van kanker allang was opgeval len.
Van Renesse:
Ja, in dat geval wel, maar het gaat om die

20%.

Barendsen:
Goed.
Van Renesse:
Haar ik dacht dat ik in mijn vraag wel iets lager gekomen ben. Geen 20%, maar 4
tot 6ï geloof ik.
Barendsen:
5». Nou, ook met 5% lijkt het heel waarschijnlijk dat bij d e grote statistische
gegevens die er zijn, zowel in de VS, als in Europa, dat een dergelijke variatie
wel zou zijn opgevallen. Dat lijkt m e heel waarschijnlijk. Ik heb er geen gegevens over. De frequentie van 1% is, zoals ik al gezegd heb, gebaseerd op de gegevens d i e wij bij allerlei menselijke populaties hebben. Hyroschima, Nagasaki,
vrouwen die o p pneyma thorax werden onderzocht, de vrouwen die voor mastite werden bestraald, patiënten die radium kregen, enz.
Van Renesse:
Daar heb ik ook nog een opmerking over. Maar ik zou eerst willen zeggen, er
zijn geen gegevens bekend over onderzoekingen naar bevolkingen die aan een hogere stralingsdoses blootstaan. V a a k zijn dat kleine bevolkingen, die wat achteraf
leven met een andere levenswijze. Daarover valt moeilijker iets te zeggen.
Ik dacht dat dat wel enigszins ontkrachtte wat u zoeven zei, dat het toch zeker
bekend zou zijn als die stralingsdosis van 100 milirem voor 5% verantwoordelijk
ras voor schade door ziekte. Ik geloof dat dat niet na te gaan is.
Mansholt:
Mag ik daar een vraag aan prof. Barendsen aan verbinden? Prof. Barendsen heeft
in dit verband gezegd, in zijn betoog, dat die cijfers van het maximum risico
wat men eigenlijk mag hopen, die hoeveelheid rem of rad, die is afgeleid uit een
vijftig jarig onderzoek bij m e n s e n die allang aan stralingsgevaar blootstaan, in
de m e d i s c h e wereld, enz. Mijn vraag is dan, hoe is het dan mogelijk dat in de
laatste tien jaren die maximum norm drie maal verlaagd is door de Atomic Energy
Committee en waarschijnlijk niet meer is dan 1% van wat men oorspronkelijk heeft
aangenomen. Als leek moet ik u wel zeggen, krijg ik daardoor een bijzonder onveilig gevoel. Wie zal mij zeggen d a t in de volgende drie jaar, die norm, die nu zo
kwistig gehanteerd wordt van 30 milirem, ook weer niet 10 maal te hoog is.
Barendsen:
Mijnheer d e voorzitter, mag ik d a a r o p
Voorzitter:
Ja hoor, gaat uw gang.

antwoorden?
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Van Renesse:
Ik heb nog geen antwoord gehad op mijn vraag.
Barendsen:
Nou, misschien mag ik even hierop ingaan? De norm, zoals die door de ICRP is gesteld, is gesteld in 1958 en sinds die tijd is er geen verlaging door de internationale commissie aanbevolen. De verlaging waar u naar refereert, van de Atomic Energy Commission, die oorspronkelijk gezegd had, de toelaatbare stralingsucsis is 170 milirem. En die daarna gesteld is op, meen ik, 5 milirem, of 2 maal
5 milirem, zoals het op het ogenblik is. Dat is eigenlijk geen echte verlaging.
De ICRP heeft altijd gezegd, die 170 milirem die mag niet opgebruikt worden aan
een bepaalde toepassing. En dat is aan de individuele landen om te beslissen
wat in hun nationale politiek past, dat mag worden ontvangen als gevolg van een
bepaalde toepassing. Dan denk ik bijv. aan de kernenergie, daarvan heeft de
Atomic Energy Commission op een gegeven moment gezegd, wij stellen nu vast dat
dat niet meer dan 5 uitwendig en 5 inwendig mag zijn. En dat is door een heel
groot aantal mensen direct vergeleken met die 170.
Dat was eigenlijk een onuitgesproken 170. Maar de ICRP heeft dus de grenzen de
laatste 10 jaar zeker niet verlegd-.
Jelsma:
Nou dat is op zichzelf merkwaardig. Ik bedoel, over die normen van de ICRP daar
valt inderdaad nog wel iets over te zeggen.
Als.wij het over plutonium zouden hebben, ik bedoel, daar geef ik niet zoveel
voor, over die veiligheid van die normen. Dat vind ik helemaal geen argument.
Voorzitter:
Misschien dat die normen straks nog uitgebreid in discussie komen. Maar ik dacht
dat de heer Van Renesse nog niet tevreden was gesteld door dit antwoord.
Van Renesse:
Nou, mijn vraag aan het panel was of men van mening was dat een geschat risico
van 300 milirem voor een verdubbeling zorgt, of dit aan de lage of aan de hoge
kant is.
Barendsen:
Mijnheer de voorzitter, dat is helemaal geen basis geweest, die 300 rem verdubbelingsdosis voor het ontstaan van kanker is afgeleid van per rem een geval van
leukemie, per rem 1,3 gevallen van longkanker, één geval van maag/darmkanker,
enz. En die wordt vermenigvuldigd met een risicoperiode van 50 jaar en dan komen
wij op een aantal van 200 per miljoen per rem.
Van Renesse:
Dat is hetzelfde als een verdubbeling van het risico op ....
Barendsen:
Nee, dat is helemaal niet hetzelfde, want het ene is gebaseerd op waarnemingen
bij de mens en het andere is een theoretische verdubbelingsdosis. U mag mij er
op aanvallen natuurlijk, maar als u zin hebt om een getal aan te vallen, dan ga
ik terug naar waar die gegevens op gebaseerd zijn. En ik ben niet bereid om te
gaan discussiëren over iets wat u er van afgeleid hebt.
Jelsma:
Ja, er moet wel aan toegevoegd worden, dat de commissie is uitgegaan van het absolute risicomodel. Met daarbij als motivering, dat in het bijrapport voor dat
absolute risicomodel gekozen wordt ten ongunste van het relatieve risicomodel.
Maar dat laatste is helemaal niet waar. In het bijrapport wordt juist gezegd
dat men geen keus kan maken. En er zijn andere auteurs die juist allerlei bewijsmateriaal aanvoeren, o.a. Van Putten in Atoomenergie, dat je juist het relatieve
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risicomodel moet gebruiken, wat tot hogere schattingen leidt. Die kritiek zou ik
er in elk geval op willen uitoefenen.
Barendsen:
Een factor 2, als u nu zegt, ja, het is veel en veel hoger, het is een factor of
tien hoger, dan heeft dat betekenis, die uitspraak van u. Als u zegt, wanneerhet relatieve risicomodel ....
Jelsma:
Nu, de hoogte van het relatieve risico is ook nog bestreden. Die factor 2 is ook
nog niet zo zeker. En het is weer een van de vele onzekere factoren. Als je die
allemaal met elkaar gaat vermenigvuldigen, dan kom je toch aardig v/at hoger uit.
Barendsen:
Als je ze allemaal een richting uit vermenigvuldigt, ja dan wel.
Jelsma:
Ja, het is maar h'oe voorzichtig

je wilt zijn,

inderdaad.

Voorzitter:
Ik dacht dat het vuurwerk nu al aardig begint te komen, en houden zo, ik ben
gaarne bereid hierin een polariserende factor te wezen. Nou is er nog een tweede
vraag van de heer Van Renesse, die hangt samen met ook weer de normen. Zal ik
hem voorlezen?
'Zoals prof. Blok al aanstipte gaat de Gezondheidsraad er in haar advies vanuit,
dat de natuurlijke achtergrondstraling slechts voor 1% bijdraagt, aan de huidige
' Dit is de eerste, sorry, ja, dat is dezelfde, je hebt gelijk. Er staat
wel prof. Blok, maar die is toen doorgeschoven, ik hoop niet dat die tweede dan
ook weer wordt doorgeschoven.
'De Gezondheidsraad gaat er in haar advies vanuit dat een eventuele stralingsbelasting niet mag uitstijgen boven de ruis van de achtergrondstraling. Zij acht
het daarom toelaatbaar dat individuen een belasting van maximaal 30 milirem ondergaan, immers, dit kan ook gebeuren, wanneer deze individuen zouden verhuizen.
Hoe ziet het panel dit advies in het kader van de huidige wettelijke regeling,
waarbij individuele doses van 500 milirem jaarlijks en een bevolkingsgemiddelde
dosis van .170 milirem jaarlijks, toelaatbaar worden geacht. Dient bijv. uit het
advies de conclusie te worden getrokken, dat de huidige wettelijke normen dienen te worden herzien? Indien het panel deze vraag positief beantwoordt, is het
panel dan van mening dat een dergelijke lage stralingsbelasting in de praktijk
haalbaar is? De recente kwestie rond het radioactief afval van Dodewaard lijkt
anders uit te wijzen.' '
Nu, het is een vraag aan het hele panel, maar er zijn ongetwijfeld mensen hier,
die zich direct voelen aangesproken door die vraag. Misschien kunnen dezen antwoord geven?
Blok:
Mij persoonlijk spreekt het meest toe inderdaad het feit wat door de heer Van
Renesse genoemd wordt, dat je zomaar door te verhuizen zo'n dosis van 30 milirem
kan krijgen. Verder zou ik willen accentueren dat de Gezondheidsraad niet iets
revolutionairs gedaan heeft met die 30 milirem, dat zijn getallen die uit de
sfeer van de ICRP komen, als het uiterste maximum wat misschien acceptabel zou
zijn. De heer Barendsen weet van die normen veel meer af dan ik. Die zal m i s schien kunnen zeggen of dat verlaagd gaat worden vanuit de ICRP, ja of nee. Maar
wat ik zou willen accentueren is, dat dat voor de vergunninggeving van kerncentrales nooit enige basis geweest is. In feite wordt aan de kerncentrales opgelegd om niet beneden 30 milirem te blijven, maar beneden ongeveer 10 milirem per
jaar. Zij kunnen dat halen, dat lukt kennelijk. De Dodewaardvaten, dat zou ik
willen karakteriseren als een grapje. Ik bedoel, daar behoeven wij toch écht
niet lang over te praten, want dat is zo'n opgelegde onzin. Het kan best zijn,
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aar aan die stralingsdosis aan het hek van die vestiging, dat die hoger was dan
wat de overheid toelaat. In dat geval zal de overheid moeten zeggen: Hoor eens
even, jongens, dat mag niet' en misschien een boete opleggen. Maar er is geen
enkele sprake van dat dat een reëel risico voor de volksgezondheid zou betekenen.
Van Renesse:
Ja, e.an op de eerste plaats over het stralingsniveau wat er op de dijk geweest
is, en dat was een stralingsdosis van 500 milirem jaarlijks. Als je dat omrekent
naar de tijd dat die vaten daar ongeveer liggen, ik neem aan dat ze nu weg zijn,
dan kom je op een stralingsdosis van ongeveer 100 milirem daar.
Een bakstenen m^ur heeft nog altijd een transmissie var. meer dan 50'i. De woningen aie aan de andore kant van de dijk staan die lijken mij niet zo veilig . De 5
milirem jaarlijks, die de commissie aanbeveelt, zal dan wel overschreden zijn en
dat vind ik toch wel 'jen beetje een tegenspraak. Het lijkt mij dat, in dat licht
gezien, het moeilijk-houdbaar is ....
Prof. Blok:
Wel, je moet onderscheid maken tussen twee dingen, de stralingsdosis die ergens
gemeten wordt en de stralingsdosis die een individu krijgt.
Van Renesse:
Ja, dit individu is toch zeker een derde deel van de tijd aanwezig, en slaapt
daar.
Prof. Blok:
M.a.w., die heeft dus ongeveer die 30 milirem gekregen.
Zaal:
En
die huisvrouwen dan?
Van Renesse:
Ja, 1975 is het jaar van de vrouw, dat is ook belangrijk.
Prof. Blok:
De vraag is of iemand weet wat de dosis geweest is van de huisvrouwen bij Dodewaard. Ik heb daar geen gegevens over.
Van Renesse:
Nou, laten wij eventjes wel zijn, die stralingsdosis van 5 milirem voor het hele
lichaam is hoogstwaarschijnlijk door een aantal mensen overschreden. Die zijn
daar lang genoeg om dat op te pikken. Of dat nu gevaarlijk is of niet, daar kun
je statistische berekeningen op los laten, die mensen zullen er misschien helemaal niks van merken, nooit. Dat is een andere zaak.
Maar, de aanbeveling zegt, dit mag nooit gebeuren en de aanbeveling is nog nauwelijks gepubliceerd of het gebeurt.
Prof. Blok:
Dit heeft met die aanbeveling weinig te maken, maar met de voorschriften die aan
Dodewaard opgelegd zijn toen ze daar begonnen, want dat is lang voordat die
commissie vergaderde.
Van Renesse:
Ik wil zeggen, dat het kennelijk helemaal niet mogelijk is om die aanbeveling
ooit hard te maken, als dit soort dingen gebeuren.
Prof. Blok:
Wel, ik zou willen zeggen, er is een wet die zegt dat als je rechtsom gaat: op de
fiets, dan moet je je hand uitsteken en het is zeer wenselijk dat iedereen zich
daaraan houdt, anders kunnen er ongelukken gebeuren. Maar het zal wel eens ge-
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beuren dat. iemand het hoekje omgaat, omdat die persoon zijn hand niet uitgestoken heeft. Wanneer er een politieagent in de buurt is, zal hij een boete geven.
Er is ook onmiddellijk gereageerd. Er zijn mensen gaan meten. Wat de uitkomst
is, v/eet ik helemaal niet. Maar het heeft weinig zin, om een dergelijke, meer
organisatorische fout die er eventueel geweest is, aan te voeren tegen de normen.
Van

Renesse:

Ik moet zeggen, dat dat antwoord helemaal niet begrepen is.
Prof. Blok:
Mag ik nog een opmerking maken? 2k. zou willen zeggen, dat wij goed in de gaten
moeten houden waar wij mee bezie; zijn. Dit is een herhaling van wat ik vaker
meegemaakt heb. In de tijd van de experimentele atoombomexpiosies waren er deskundigen, die zeiden: 'Die dosis kan geen kwaad'. Anders deskundigen die zeiden:
'Die dosis kan wel kwaad'.
er zijn stellig een hoop huisvrouwen in paniek
geraakt, vanweg de radioactiviteit die ze aan hun kinderen voerden. Wat is er
in werkelijkheid aan de hand? Dat is weer, en dat heb ik vanmorgen geaccentueerd,
het voorwetenschappelijk standpunt. Als je van te voren zegt, en sommige mensen
zeiden dat, daar ben ik het niet mee eens, die atoombomexplosies zijn nodig om
de vrede in de wereld te bewaren, dan was het risico aanvaardbaar, als je van te
voren zegt, die atoombommen zijn onder alle omstandigheden ondingen, die ontwikkeling die moet niet verder gaan, dan is zelfs één milirem voor niemand aanvaardbaar. Ik heb het gevoel dat dat met de kernenergie net zo is. Als je van te
voren zegt, in verband met hoe je denkt over technologie, over grootschaligheid
en dergelijke, of non-proliferatie van wapens, als je van te voren zegt, wij
accepteren die kerncentrales niet, dan ben ik het met u eens, dan is 30 milirem
per iaar ook niet acceptabel. Er is helemaal niets acceptabel.
Vandaar dat de Gezondheidsraadcommissie nadrukkelijk zegt, dat zij die 30 milirem alleen kan aanbevelen in de onderstelling dat die kernenergie nuttig geacht
wordt. Ik dacht dat wij ons goed moesten realiseren, want, werkelijk, als je
met vakantie gaat of je gaat een eind in een vliegtuig of zo, je krijgt daar
doses, en niemand maakt zich daar enigermate druk over, dan zie ik geen reden
om je over 30 milirem per jaar aan een beperkt aantal individuen ook maar enigszins druk te maken.
Van Renesse:
Ik heb geen aanval gedaan o p die 30 milirem, prof. Blok, ik heb gevraagd of het
panel het mogelijk achtte om die aanbevolen 5 milirem, total body dose, om die
hard te maken en u geeft mij een antwoord dat daar niet op slaat.
Prof. Blok:
Ja, dat is geverifieerd, dat kan.
Van

Renesse:

Nee, dat kan kennelijk niet. Zie Dodewaard.
Prof. Blok:
Nee, dat kan technisch. Er kan vandaag of morgen iemand zijn, die zegt, ik heb
zo'n hekel aan die maatschappij, ik ga eens opzettelijk dat overtreden en dan
duurt het even voordat men dat ziet. Dan zal men zo'n man te pakken moeten nemen.
Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de vraag of het technisch kan.
Zaal:
Gaat het ook niet om een maatschappelijke norm? Want milieuproblemen, waar wij
hier toch eigenlijk over praten, zijn niet alleen maar technische problemen,
maar zijn ook problemen: Wat-moet-dat-met-dat-handelen, zoals u zelf het probleem
heeft gesteld aan het eind van uw verhaal om ook dat te realiseren.
En ik dacht dat gezondheid ook nog altijd zoiets was, wat we als mensen onderling
kunnen regelen.
• :

Prof.

Blok:

Ja, persoonlijk maak ik mij tamelijk druk over die zaken. U liebt dat vanmorgen
kunnen merken, maar niet over die zaak van 30 milirem. Als ik op dat gebied mij
>iruk hou willen maken, dan zou ik veel eerder actie gaan voeren in verband met
liet schandaal dat er 'i. 000 doden per jaar in het verkeer vallen. Dan heb u die
vergelijking weer, waarvan sommigen zeggen, die mag je niet trekken. Er zijn wel
degelijk, in verband met onze verantwoordelijkheid, grote zaken aan de gang,
maar wat ik wil zeggen, die liggen niet op dat gebied van die dosis, die je net
zo goed tijdens een vakantie in de bergen zou kunnen krijgen.
Voorzitter:

Mensen, ik zit een beetje in een dilemma. Ik heb hier een aantal schriftelijke
vragen. Ik wil natuurlijk niet een discussie die in de zaal op gang komt zomaar
kappen, wanneer men deze interessant vindt. Daar is iemand die heeft een vinger
omhoog gehad, de heer Mansholt, die wil graag iets zeggen.
Mansholt:
Nee, op dit punt had ik een schriftelijke vraag ingediend. Het zou logisch zijn
als die hierbij behandeld werd, dan hoeven wij het straks niet mondeling te doen.
Voorzitter:
Ja, ik zie uv; naam en nu u het zegt, wordt ik er opmerkzaam op gemaakt dat ...
Ik heb het nog niet gelezen, omdat uw handschrift misschien niet tot het beste
behoort van wat hier ligt.
Als ik er in blijf steken, dan ijoop ik dat u het van mij overneemt.
'Vragen aan prof. Blok. U acht
'normaal' gebruik van reactoren de hoeveelheid straling niet zodanig dat er gevaar voor de bevolking bestaat. Acht u
'normaal' gebruik ook aanwezig als a. mensen falen die de reactor bedienen, door
verslapping, door onevenwichtigheid van bedieningspersoneel, etc. b. door politieke onrust, de grootste mogelijke zorg ontbreekt. Kortom, conform Boskma,
de werkelijkheid is onze mensenmaatschappij en hier de technische 'Reinkultur 1 .
En dan de tweede vraag die hierop aansluit, mijnheer Mansholt?
Mansholt:
Ik zal het wel even zeggen.
Ik had van mijn dokter, d.w.z. de gezondheidsraad, die over mijn gezondheid moet
waken, als enig orgaan der redding, iets anders verwacht.
Ik had verwacht dat mijn arts zou zeggen: 'Overheid, als gij het nodig acht
kernenergie te gebruiken dan wens ik, dat eerst het vraagstuk van het afval opgelost is. Dan ben ik pas als arts zeker'.Dat had ik verwacht. Daarop had ik
graag het antwoord van prof. Blok willen horen.
Prof. Blok:
Wat de eerste vraag betreft, dat is een kwestie van definitie. De dingen die u
noemt, die zou ik per definitie niet willen laten vallen onder normaal bedrijf,
maar per definitie onder die andere categorie, die ik vanmorgen op de tweede
plaats gezet heb, nl. de categorie van ongevallen. Dan gaat het om die kwestie
van de berekening van de kans op een ongeval. Ik heb, dacht ik, duidelijk gezegd
dat je daar bewondering voor kunt hebben, maar ook je reserves voor moet hebben,
omdat, zoals ieder wetenschappelijk resultaat, daar de kwestie van de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid een rol speelt. Dan komen inderdaad die vragen aan
de orde die u noemt. Dat is één van de redenen waarom er mensen zijn, en dat ik
ook een standpunt dat heel goed te verdedigen is, mensen die zeggen: 'Ja, dat
kan mij niet schelen, wat er uit die berekening komt, want een technische 'Reinkultur' is niet mogelijk'. Dat betekent in feite dat je niet moet gaan rekenen
met kansen van ongevallen, maar dat je moet gaan rekenen met de samenballing van
gevaren die er is en je een antwoord moet gaan zoeken op de vraag, wat acht ik
daar maximaal toelaatbaar. Dat is een heel moeilijk punt. Een van de dingen die
mij opgevallen is, dat überhaupt de vraag, als er nieuwe centrales in Nederland
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komen, moeten dat dan 1.000 megawatt, 500 megawatt of 100 megawatt-centrales
zijn? Die vraag is niet eens aan de orde geweest. M.a.w. er is alleen gevraagd
een oordeel over een gegeven van samenballing van gevaar van 1.000 megawatt.
Die andere vraag, of het misschien ook met 5 x 200 megawatt zou kunnen of zo,
daar is niet over gesproken. De oorzaak is duidelijk, 1.000 megawatt is op het
ogenblik kennelijk veel efficiënter, geeft veel meer rendement, in economische
termen. Dan komt alweer de vraag: is dat dan de enige maatstaf? Daar ligt een
heel complex van problemen, dat u terecht aansnijdt, maar dat dacht ik niet zo
zeer hier thuishoort. In elk geval, als ik het heb over normaal bedrijf dan
reken ik. met drj factoren die u noemt, die reken ik daar niet bij, die reken ik
in een andere categorie die ik in de discussie een groter belang toeken.
Mansholt:
U plaatst u als dokter dus buiten de maatschappij?
Prof. Blok:
Nee.
Mansholt:
U zegt, als theoreticus, als ik direct mag interrupperen, als theoreticus zegt u,
ja, die centrales staan daar, die worden natuurlijk goed behandeld, de uiterste
f.org wordt er aan besteed; er is geen politieke onrust, geen nalatigheid aanwezig. U gedraagt zich dus niet als arts?
Prof. Blok:
Nee, dat heb ik niet gezegd, mijnheer Mansholt. Ik heb gezegd, dat die kwestie
van ó dat technisch mogelijk is, dat dat een kwestie is die ik behandeld heb in
een andere categorie, maar ik heb het wel degelijk behandeld.
Mansholt:
Dan begrijpt u mij niet. Dan begrijpt u mij verkeerd. Ik vraag niet of het technisch mogelijk is, het zal technisch wel mogelijk zijn. Het is technisch mogelijk
om een centrale te runnen zonder bestraling, wil ik best aannemen. Waar het mij
omgaat, is dat dat irreëel is. U had als arts moeten zeggen: 'Ja, ik heb hier
geen rekening te houden met wat technisch, in de technische 'Reinkultur' mogeli. jk is. Ik heb hier met de maatschappij te maken, met de mensen zoals zij leven,
op die dijk daar bij Dodewa.ard, en straks op de Maasvlakte. Daar gebeuren ongelukken. Ik heb rekening te houden met de man die met een kaarsje onder een kabel
gaat in de reactor van Alabama, die met het grootste geluk eigenlijk behoed is
voor een groot ongeluk, waar het eerste en tweede koelsysteem gefaald heeft en
waar men maar liever over zwijgt'.Die man is voor mij kenmerkend in de maatschappij. Die stommeling die met een kaars onder een elektrische leiding gaat, waardoor de zaak in brand vliegt.
U hebt dat betrokken in uw gezondheidsrapport.
Prof. Blok:
Hoewel ik geen arts ben.
Mansholt:
Een man die dus zijn hand niet uitsteekt.
Prof. Blok:
Hoewel ik geen arts ben, kan ik u daar volmondig'ja' op antwoorden. Dat kunt u
lezen in het advies van de Gezondheidsraad. Daarin wordt de ongevallenkwestie
helemaal behandeld. Er wordt ook duidelijk gezegd welke betrekkelijke waarde
die kansen hebben, die daar genoemd worden. Het antwoord is zonder meer, ja.
Hoewel/ik geen arts ben.

:«<>trckkcli jke waarde".' Dat: i s ini;i omlu uk-li jk. Wat- i edoel t: u met i-ot rekke 1 i ik'.

*o berekeningen pv>?r de kans op ongevallen hebben eon :-:er-r bet rokkol i j
•.ant -e hc-bber. betrekking op wat u noemt een ' Reinkul cur ' . Daar hoi,r
sn, dat staar ook in het raooort van de Genondheidsr-aad.

Me;: kleine '.ettertjes:1

Koe, het staat er gewoon in. Br staat een uitvoerige paragraaf over welke betekenis en wat het verschil is tussen do kansberekeningen in geval van dobbelstenen en in hoc geval var: een reactor. Dat je daar zo voorzichtig mee moet zijn,
omdat je daar in principe nog met. onberekenbare factoren te maken hebt.
Het staat er met zoveel woorden in.
Mansholt:
Er staat in, overheid wees gewaarschuwd, die centrales komen niet te staan in
een milieu van technici, die dit goed behandelen, die komen in de maatschappij
te staan, zoals die is. Kou, daar ben ik u dankbaar voor.
Prof. Blok:
Ja, het staat er wat minder patroniserend in, moet ik zeggen, het staat er wat
meer 'detached'.
Voorzitter:
De heer Rasmussen wil hier iets over zeggen.
Rasmussen:
Ik zou er een kleinigheid aan willen toevoegen.
Voorzitter: 1
Kleinigheid?
Rasmussen:
Je zou eigenlijk de rapporten van de Gezondheidsraad en de Reactorveiligheidscommissie als complementair moeten zien. De Reactorveiligheidscommissie heeft in
zijn rapport de technische gegevens aangedragen die in onze kansberekeningen
verder zijn gebruikt. In het rapport van de Reactorveiligheidscommissie kunt u
met zoveel woorden lezen dat voor die drie nieuwe centrales in ieder geval speciale opleidingsfaciliteiton nodig zijn om toch vooral te zorgen voor het gekwalificeerde personeel wat ongetwijfeld nodig is voor het, volgens de normen, bedrijven van die centrales. Er is ook gesteld, dat het overheidstoezicht dan in
ieder geval uitgebreid moet worden. Wat dan gepaard moet gaan met personeelsuitbreiding. Er is wel degelijk aan gedacht, aan deze menselijke factor en aan de
zorg voor de adequate opleiding van het personeel.
Zaal:
Mag ik daar een opmerking over maken? Het lijkt mij dat de plank misgeslagen
wordt, wanneer wij stellen dat in die rapporten ten aanzien van deze aspecten,
door gehamerd v/ordt over een opleiding die uiteraard puur noodzakelijk is. Je
kunt toch geen ongeclassificeerde of ongeschoolde arbeiders in kerncentrales zet
ten? Maar dat heeft helemaal niets te maken met mensen die met een kaarsje in ee
leiding naar een lekkage zoeken en andere stommiteiten, die nooit gezien worden
in een kansberekening, maar die wel. voorkomen.

t.iü

Van Renesse:
IK zie hier toch duidelijk nog een opleidingsaspect, waarbij lacunes zijn geweest, daar in die centrale in Amerika.
Zaa 1 :
Die zullen er altijd

zijn,

lacunes.

J elsma:
Je zou de kaars aan kunnen steken met
Van

veiligheidslucifers.

Renesse:

Bovendien, van iedere ervaring in de kernenergiesector kan lering worden getrokken. Als u zegt, ja, het is de vraag of de juiste lering er uit wordt getrokken,
naar kan je een vraagteken bij zetten.
Voorzitter:
Ik ben blij dat er zoveel vragen zijn, daat gaat het niet om, maar het komt er
op aan, nu eon beetje structuur te brengen in de discussie en ik zal een poging
daartoe doen.
Er was in net begin al een vraag met betrekking op deze discussie, naar ik veronderstel .
Zaal :
Ik wilde even inhaken op de vraagstelling van de heer Van Renesse over die dijk
bij Dodewaard.
Voorzitter:
Goed, gaat uw gang, ondertussen heb ik de gelegenheid om twee vragen van de
heer Mansholt terug te brengen, als hij deze zelf voorleest, komen ze waarschijnlijk meer tot hun recht, dan wanneer ik ze voorlees. Het woord is aan u.
Zaal:
Ik wil nl. even opmerken dat wat betreft Dodewaard de huizen niet op de dijk
staan, maar onderaan de dijk. De dijk schermt in ieder geval de straling af.
Bovendien is de afschermingsfactor die u heeft genoemd ook groter dan een factor
r.wee voor Kobalt 60 straling. De schatting die u van die dosis maakt is veel te
hoog.
Van Renesse:
Wat had u van de dosis gemaakt voor huizen die boven de dijk uitsteken?
Uit gegevens van de ICRP blijkt dat een muur van een verwachte dikte van zeker
7 cm. aan bakstenen, ongeveer gelijk is aan een transmissie van 40 tot 50% aan
Kobalt 60.
Zaal:
Ik dacht dat een normale muur van een huis dikker
Van

was.

Renesse:

Nee, dat weet ik wel zeker. Dan heeft u net over een spouwmuur, bij een
m u u r is het veel meer.

spouw-

Zaal:
Een normaal huis in de Betuwe heeft toch minstens muren van twee maal 10 cm
dikte.
Beentjes:
Misschien mag ik even een opmerking hieromtrent maken, ookal zal het geheel niet
erg veranderen? Maar als u eenheidsdichtheid materiaal neemt, materiaal van
dichtheid één, dan komt u met Kobalt 60, laten wij zeggen, 11 cm. voor 50%. Dus

t.iü

als u baksteen neomt, wat een dichtheid heeft van tussen 1,9 en 2,3 dan is het
zeker maar een factor 2 meer dan wat u zegt. Dus het kan hoogstens eer. kwart
zijn, juist hij 1-1 cm. is het nog minder,
J e 1 sina:
Mag ik hier een opmerking over maken?
Voorzitter:
Kor t.
Jelsma:
Ja, ik neb er een opmerking over. Zinniger dan de discussie over de dikte van
spouwmuren etc. lijkt mij de kwestie, het feit dat dit soort gevallen voordurend
worden afgedaan als bijzonderheden, niet behorende bij het normaal bedrijf. Er
zijn legio van dit soort voorbeelden, dat het normale bedrijf steeds ontregeld
wordt door dit soort gevallen. Mansholt heeft er ook een aantal genoemd, het
lijkt mij zinnig om daarover te discussiëren.
Voorzitter:
Ik zie allemaal vingers, of allemaal, in elk geval twee. Kan het kort?
Zaal:
Ik zou wat dat betreft, toch een reactie willen horen van de opstellers van het
rapport van de Gezondheidsraad of deze ook preventieve adviezen gegeven hebben.
Ook een beetje kwam in de discussie tot uiting of dit er eigenlijk wel ingezet
is. Een preventief advies houdt volgens mij ook meer in dan normaal gebruik. Het
gaat er mij om, houdt men ook rekening met onbepaalde en geciteerde uitspraken?
Daar is nog weinig informatie over gegeven.
Voorzitter:
Ja, in feite is dit dezelfde vraag, of dezelfde, iets anders geformuleerd met
nuances, dan als de vraag van Mansholt. Preventief rekening houden met eventualiteiten, zowel van menselijke als andere achtergrond.
Heeft u, om de vraag te veralgemeniseren, dat rapport met oogmerken van preventiviteit, of heeft u dat zelf geschreven, heeft u het voorzitterschap van die
commissie gehad die dat geschreven heeft?
Prof. Blok:
Ja, de bedoeling van deze vraag is mij niet helemaal duidelijk. Als die dus is,
zijn de ongevallen in de beschouwing betrokken, dan kan ik zeggen, ja, er staat
een heel uitvoerig hoofdstuk in. Is dat wat u wilt weten?
Zaal:
En ook de daarbij vrijkomende straling?
Prof. Blok':
Jazeker.
Zaal:
Hoe luidt het advies wat dat betreft dan wel?
Prof. Blok:
Dat is een punt om daar goed even op in te gaan. De commissie heeft het standpunt
ingenomen dat een zaak, die hier in discussie is, en er wordt tot zo'n commissie
- waarin ten slotte ook mensen zitten die een eigen mening over allerlei zaken ..
hebben - de maatschappij er het beste bij gediend is als die deskundigen in zo'n
commissie proberen zo exact mogelijk als zij maar kunnen, op te schrijven wat
op het ogenblik de gegevens zijn. Wat de risico's zijn op verschillende punten.
Dat is gebeurd.
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Het is niet de taak van zo'n commissie om alvast te gaan zeggen, jongens, doe
het niet, want wij zijn er tegen. Want dat is niet de taak, de taak is om te
schiften, om te zeggen wat betrouwbare informatie is en wat niet, om dat duidelijk, w e t e n s c h a p p e n j k , zo neutraal als maar enigszins kan op een rijtje te zetten. Het is expliciet in het rapport gezegd, dat dit de bedoeling was. Dat de
commissie dat alleen maar gedaan heeft, de risico's op een rijtje heeft gezet en
alleen gezegd heeft: wij willen niet het aanvaardbaar of het onaanvaardbaar uitspreken., want daarmee zouden wij een politieke commissie worden en dat is niet
de bedoeling. Wij beschouwen slechts een deelaspect van het geheel, als alle
aspecten naast elkaar liggen, dan zal de samenleving en zijn vertegenwoordigers
zelf de beslissing moeten nemen of zij deze risico's willen aanvaarden. Dat
maakt dat zo'n wetenschappelijk rapport inderdaad wel wat droog is misschien
en niet zo uitnodigt tot lezen, maar ik geloof dat net in het functioneren van
een samenleving als de onze, het toch beter is, dan dat daar pastorale woorden
in gezegd worden.
Zaal:
Misschien mag ik er nog even op terugkomen. Nu, ik vind namelijk een arts heeft
toch een preventieve taak, wordt, algemeen onderkend door de Maatschappij voor
Geneeskunde, en ...
Prof.

Blok:

Kunt u zeggen, wat heeft een preventieve

taak?

Zaal:
De arts en dus ook de Gezondheidsraad. Met haar advies
Prof.
Ja.

....

Blok:

Zaal:
... een preventief advies te geven. De uitspraken die hier steeds met betrekking
tot normaal gebruik zijn geciteerd, als ik mij even een politieke discussie
voorstel, dan blijkt gewoon dat deze citaten het meeste in de discussie een rol
gaan spelen. Ik had gewoon een andere formulering verwacht. Goed, dat is niet
gedaan en kan wat mij betreft de discussie gesloten worden. Maar ik vind het
een onjuist standpunt van de Gezondheidsraad.
Prof. Blok:
Ik weet niet wat u precies bedoeld met het woord preventief in dit verband. Ik
dacht niet dat dat hier op zijn plaats was.
Zaal:
Ik vind, omdat ook duidelijk een zin als normaal gebruik, dat eigenlijk o p deze
zaak een beetje buiten de orde is.
Prof. Blok:
De vraag van minister Vorrink was, heel specifiek, en is meen ik opgesplitst in
zes punten en op die vragen hebben wij een antwoord gegeven. Daarin zijn de risico's ook duidelijk uiteen gezet. Dat, als men daar rekening mee houdt dan kan
dat preventief werken. Men is nu van die risico's op d e hoogte. Men is op de
hoogte wat een aantal deskundigen vinden van wat er waar is en wat er niet waar
is en meer kan je niet doen.
Voorzitter:
Ja, het is een beetje moeilijk.
'noteren."•"'•••

Ik zie nog een aantal vingers, die zal ik eerst
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Zaal:
Ik wilde alleen even een opmerking maken.
Voorzitter :
Ja, dat komt dan straks. Wie wil er nog meer een opmerking maken? Een vraag
stellen?
Ik zal deze vragen dan maar behandelen in dezelfde volgorde als zij naar voren
;;ijn gebracht. Het spijt mij dat er moeilijk verband is te brengen, want ik weet
niet wat de vraoen zijn. Daarna hopen wij toch nog op een aantal problemen die
ir. de schriftelijke vragen naar voren zijn gekomen in te gaan.
Ik geef nu het woord aan de heer Beernink en graag zo kort en bondig mogelijk.
Beernink:
Ik wilde een opmerking maken op wat de heer Blok zoëven gezegd heeft, in het begin. Op een gegeven moment was er een ongeluk bij Dodewaard, bij Borselle, ach
wat maakt het eigenlijk uit, dat wij kunnen vergelijken met onze verkeerswetgeving. Als iemand zijn hand niet uitsteekt, kan er ook een ongeluk gebeuren.
Ik vond die vergelijking eigenlijk wel overwegend voor wat hier wordt gezegd,
dat gewoon over de zaak heen wordt gegaan. Dat zou ik willen vergelijken met
wat de heer Smit hier vanmorgen heeft gezegd. Hij heeft gezegd: worden de veiligheidsnormen wel toegepast, volgens het ontwerp. Blijven de mensen op hun qui
vive als dat ding, na lange tijd, in gebruik is.
Ik zou wel eens willen weten wat de heer Blok daarop heeft te zeggen.
Van Doorn:
Mag ik daar ook op ingaan?
Prof. Blok:
Ik vind het ietwat zonde van de tijd dat er over die vervelende vaten van Dodewaard zoveel gepraat wordt. U begrijpt drommels goed, dat ik die kwestie van het
hand uitsteken heb gebruikt in verband met die vaten en niet in verband met het
functioneren van een reactor, want daar is nog wat anders aan de hand. In de
eerste plaats is het aan iedereen duidelijk dat daar bijzondere dingen op het
spel staan. Bovendien is daar een discipline en een automatische controle. Zodanig dat, ik ben geen technicus, dat met een aantal menselijke fouten rekening
gehouden wordt. Hoe groot is de kans dat iemand, als hij één kraan verkeerd zet,
hij de tweede ook verkeerd zet en dergelijke? U moet mij niet in de schoenen
schuiven dat ik een verdediger zou zijn van het standpunt, het-doet-er-allemaalniet-zoveel-toe. Ik dacht dat ik vanmorgen duidelijk genoeg geweest ben. Alles
wat ik gezegd heb, is dat ik wil praten over die dingen die van belang zijn. De
vaten in Dodewaard zijn niet van belang. Als iemand een keer 30 milirem krijgt
nou, dan is dat wat de Gezondheidsraad net acceptabel vindt, de overheid vind
dat niet. Die is allang veel strenger met 10 milirem. Wanneer iemand eens een
keer 60 krijgt, of 100, dan is er ook helemaal geen man over boord. Dan is er
een regel overtreden en dan zal men onmiddellijk maatregelen moeten nemen om te
zeggen dat dat niet mag, dat men daar iets aan zal moeten doen. Het is niet een
kwestie die enig gewicht heeft in de hele discussie over de kernenergie. Dat is
alles wat ik heb willen illustreren.
Voorzitter:
Dit zal misschien meer vragen oproepen. Het woord is aan Jelsma en daarna aan de
heer Mansholt.
Jelsma:
Ja, ik zou nog eens duidelijk bezwaar willen aantekenen. Ik ben er in mijn inleiding niet aan toegekomen. Tegen de vergelijkbaarheid, zoals die gehanteerd
wordt door sommige mensen in deze discussie o.a. in het Gezondheidsrapport en
ook in het stuk dat de heer Barendsen voor het symposiumboek heeft geschreven.
De vergelijkbaarheid van risico's van kernenergie met bijv. verkeersongelukken
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o f risico's ten aanzien van een overstroming, die risico's die kun je niet onderling vergelijken. Die zijn van heel andere aard. Nou ja, ik herhaal dus, standpunten die Groeneveld al in Wetenschap
en Samenleving vorig jaar veel uitgebreider heeft behandeld.
Bij kernenergie gaat het om irrevisibele, dus niet-terug-te-draaien makro-effecten, makro-effecten, wereldwijde effecten. Er wordt hier alleen gepraat tot nu
toe over somatische schade. De genetische schade komt op het ogenblik helemaal
niet aan de orde, d i e juist ten aanzien van deze makro-effecten veel belangrijker
is. Als je op een gegeven moment door de introductie van kernenergie de mutatiefrequentie fataal zou verhogen, gerekend over eeuwen, dan is dat een effect van
een totaal andere grootte van orde dan zoveel doden per jaar in het verkeer.
Dat is een micro- of meso-effect in vergelijking daarmee.
Ik vind best dat je knollen met citroenen vergelijkt, maar het zegt niks. Je
moet ook niet proberen om knollen voor citroenen te verkopen.
Voorzitter:
D e heer Mansholt.
Mansholt:
Ja, een vraag aan het panel. De vraag had ik eerst aan prof. Blok gesteld, maar
ik heb er geen antwoord op gekregen. In het rapport nl. van de Gezondheidsraad
staat, regering als je het maar nuttig vindt, begin dan maar m e t kernenergie,
dus 3.000 megawatt, maar
Prof. Blok:
Dat staat er niet in, staat er niet in.
Mansholt:
Als de regering het nuttig acht, zo kamt het bij mij over.
Prof. Blok:
Nee, dat staat er niet in.
Mansholt:
Nou, dan zult u mij

verbeteren.

Zaal :
Zo ziet u, hoe politiek uw uitspraken functioneren. Kijk, wij kunnen niet doen
alsof wij in een samenleving leven, waarin wij de zaken af doen met te zeggen:
d
i t heb ik niet geschreven.
Voorzitter:
Ja, jongens, het wordt een beetje rommelig nu.
Mansholt:
Ik stel een vraag aan het panel. Het komt bij mij over het rapport van d e Gezondheidsraad, die ene zin: Als de regering het nuttig oordeelt of gewenst acht om
kernenergie te gebruiken, dan moet dit gepaard gaan m e t een onderzoek naar het
opbergen van het afval. Mijn bezwaar is, dat eerste heb ik u gezegd, zal er een
onderzoek naar de mogelijkheden van het opbergen van het afval moeten plaatsvinden voor het groene licht voor kernenergie gegeven kan worden. Ik zou graag
het oordeel hierover v a n het panel willen horen.
Voorzitter:
Nou, mensen, er zijn een aantal panelleden die nog niet intensief aan d e discussie hebben meegedaan. Die zullen ongetwijfeld over het vraagstuk over het afval
wel iets te zeggen hebben. •

jawei, maar diegene die wél hebben meegedaan, die hebben er ook iet:;; over t:e
ze-igen.
Voorzitter:
O.k. Ik wil alleen bepaalde mensen aansporen ota ir. eik geval iets tè zegge.-.. Wiekan ik het woord geven? Van Doorn.
van Doorn:
iiier vraagt u, uiteraard, geen wecenschappeli j ke analyse, maar ocor een «thisch
sociale afweging, die aan als persoon moet; worden beantwoord. Iets dergelijks is natuurlijk door het rapport van de Gezondheidsraad niet duidelijk gor.oeq gesteld, dat het om ethisch sociale kwesties gaat, die eerst beantwoord
moeten worden voordat wij aan een studie in welke richting dan ook gaan beginnen
Ik geloof dat t.a.v. het radioactieve afval, dat is dan mijn persoonlijke mening
daarvan moet allereerst worden aangetoond dat dat geen gevaar voor de volksgezondheid heeft, ook niet in ecologische zin en dat daarna pas een evaluatie kan
geschieden of kernenergie al dan niet acceptabel is. Het rapport van de Gezondheidsraad is op dat gebied natuurlijk veel minder duidelijk. Die gaan natuurlijk
eerder af, in de eerste plaats op de vraag van de minister en die is mij duidelijk. Gewoon, als er 3.500 megawatt komt, wat zijn dan daarvan de gevolgen? En
zoals prof. Blok heeft aangeduid, is het dan de bedoeling dat daarvan een zo wetenschappelijk mogelijke analyse komt met alle onzekerheidsfactoren die daarbij
zijn. Ik kan weinig zeggen over de gezondheidsaspecten die daarin worden genoemd
Ik geloof wel dat hier in deze zaal duidelijk werd gezegd dat die effecten, die
ik het territoriumgedrag heb genoemd van mensen, dat betekent een 2eker
territoriumgedrag in die zin dat men met bepaalde staten op een goed moment in conflictsituaties kan komen, dat is dus veel minder duidelijk naar voren gebracht.
Dat het rapport een afspiegeling is eerder van de kennis en van de getallen die
wij op het ogenblik hebben. En daarom de onzekerheden minder heeft benadrukt.
Ten aanzien van de ecologische aspecten heb ik een tiental punten achterin mijn
verhaal gezet. Ik vind dat de wetenschappelijke analyse t.a.v. de milieu-aspecten in dit rapport eigenlijk bijzonder slecht is geweest.
Voorzitter:
Wie meer in het panel? Jelsma.
Jelsma:
Kijk, ik ben het met de heer Mansholt eens. Ik vind ook dat het afvalprobleem
eerst definitief zou moeten worden opgelost, voordat men überhaupt met kernenergie moet beginnen. Ik geloof dat bijv. wanneer je het gevaar zou lopen dat op
plaatsen radioactief afval, waarbij zeer lang levende isotopen zijn, bijv. in
het grondwater terecht zou komen, dat dat wel eens fataal zou kunnen zijn. Ik
geloof dat hiermee samenhangt je houding t.o.v. dit soort dingen of je je verantwoordelijk voelt voor toekomstige generaties, het lot daarvan op grond van
beslissingen die wij hier nu nemen. Ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen,
nou dat interesseert mij niet zo, hoe die volgende generaties, die moeten dat
maar oplossen en wij weten helemaal niet wat voor mogelijkheden die hebben, tech
nische mogelijkheden, wellicht kunnen ze dat best.
Die redenatie, die keur ik volstrekt af.
Gezien, nogmaals, de macro-effecten waarom het draait, die vind ik onaanvaardbaar .
Voorzitter .Iemand anders uit het panel nog een reactie?
Barendsen:
Ik geloof ook, dat dat probleem van het afval, dat dat een bijzonder belangrijk
probleem is wanneer wij ons gaan afvragen, wat is de toekomst van de kernreac-
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torindusmrie. Gaat: die een belangrijke plaats innemen? Ik vraag mij wel af, of
wij voor een begin met die kernenergie op een bescheiden schaal, zoals dat gepland is, of wij daarvoor ook alle oplossingen voor de hele grote toepassing
over vele tientallen jaren, of wij die van te voren wel 'moeten hebben.
Ik weet het niet. Ik heb daar twijfels over. Je zou hier kunnen denken dat het
afv.il wat op het ogenblik geproduceerd wordt, dat het wordt opgeslagen als het
een betrekkelijk kleine hoeveelheid is, in stalen vaten, dat je daar best een,
voor mijn part honderden jaren, in kleine hoeveelheid, kunt beschermen en kunt
zorgen dat het niet in het milieu terecht komt. Een andere zaak is, en die hangt
daar natuurlijk mee samen, is dit een oplossing die voor een grote uitbouw van
de kernenergie-industrie over vele tientallen jaren mogelijk is. Dan is het niet
mogelijk om dat in een klein gebied, in kleine afvaltankjes, goed onder controle
te bewaren. Dan moeten daar andere oplossingen voor komen. En het is de vraag
of die oplossingen, of die haalbaar zijn. Daar moet onderzoek over gedaan worden.
De vraag is eigenlijk, als wij nu met een beperkte uitbouw van de kernenergiecentrales beginnen, kunnen wij dan over tien jaar nog stoppen? Is daar ingebouwd
een doorgaan tot over 30, 40, 50 jaar? Betekent dat dat wij daar nu onherroepelijk aan vastzitten? Dan zeg ik: ja, dan moeten we wel zorgen dat tegen de tijd
dat het werkelijk een grote hoeveelheid wordt, dat wij goede oplossingen hebben
en ook wel van te voren, ik vraag mij wel af, of dat nü nodig is, bij de heel
beperkte uitbouw, waar dus die hoeveelheid afval van beperkte schaal is. Ik weet
het niet. Ik zou het aan de economen of industriële mensen moeten vragen of misschien aan mensen die in de regering zitten, of inderdaad het nu begint, wij eraan vastzitten, dat wij dat werkelijk uitbouwen tot een hele grote hoeveelheid.
Zaal:
Mag ik even vragen wat u verstaat onder beperkt? Want hoe beperkt is beperkt?
Dat is zo vaag.
Barendsen:
Ja, de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt, dat staat ook ergens in het
rapport, geloof ik, van een kernreactor per jaar is zoveel m3 hoogactief afval.
Ik weet het getal niet uit mijn hoofd. Misschien dat iemand uit d.e zaal het hier
wel weet en die daar een antwoord op kan geven.
Zaal:
Om u een orde van grootte te geven: voor Engeland wordt een uitbreiding van de
kernenergie, zoals u weet is die in Engeland in hoofdzaak gebaseerd op gasgekoelde reactoren, daar wordt verwacht dat in het jaar 2000 met een energietoename van een factor 80 in de kernenergie de totale afval in de orde zal zijn van
'een 400 ir.3 verglaasd afval. Verglaasd is de techniek waar prof. Blok vanmorgen
al op wees, verglazing is het in vaste vorm doen opslaan van het afval. Voor het
Nederlandse probleem met betrekking tot deze uitbreiding van deze drie reactoren
moet ik ter ondersteuning van de mening van prof. Barendsen zeggen, dat voor dit
geval waarover wij nu praten, tot en met die uitbreiding van die drie reactoren,
een redelijke veronderstelling is om te zeggen, dat het afvalprobleem voor dit
aantal in redelijke mate kan worden opgelost, met de technologie, zoals die tot
nu toe bekend is. Daar moet u niet automatisch de conclusie aan verbinden, dat
het dus voor de toekomst altijd in orde zal zijn, daarover beschik ik niet over
voldoende feiten, maar aan de andere kant moeten wij ons terdege realiseren, dat
het' zeer vaak zo niet bijna altijd voorkomt, dat een bepaald nut een bepaalde
automatische schade met zich brengt.
Voorzitter:
Ja, dit wordt een discussie, het was in beginsel een punt van informatie, een
nuttig punt van informatie, maar dat gaat nu door in de vorm van een nieuwe discussiebijdraige, zoudt u dat nog even kunnen bewaren?

ik zal het zeker bewaren.
Prof. Blok:
Mag ik nog een opmerking maken?
Voorzitter:
Een opmerking nog.
Prof. Blok:
0:;i even de zaak duidelijk te stellen, in de aanvankelijke stukken, noch van de
kant van de regering, noch van de kant van de elektriciteitsmaatschappijen werd
dat afval überhaupt beschouwd. En waarom? Omdat de splijtstofelementen naar het
buitenland gaan en daar opgewerkt worden. Het zijn juist de commissie Reactorveiligheid en de commissie van de Gezondheidsraad geweest, die gezegd hebben:
denk er om het kan best zijn dat je afval terugkrijgt. We hebben, om het maar
op de manier te zeggen, zoals de heer Mansholt het graag wil, we hebben gezegd,
beste regering denk er eens even aan dat, als je dat afval terugkrijgt, dat je
dan tijdig moet weten wat je er mee gaat doen. En daarom is die hele kwestie
o.a. doordat wij deskundigen van het RCN hadden, die er langer over nagedacht
hadden, aan de orde gekomen van, wat zou er dan kunnen gebeuren. Wel, wat de
commissie aanbevolen heeft is, als je het dan in zout wil opbergen, denk er dan
om dat er een onderzoek moet gebeuren op allerlei terreinen en dat daarmee dan
ook heel snel begonnen wordt. Want anders is het onverantwoord om met die kernenergie te beginnen. Dat staat er heel nadrukkelijk.
Voorzitter: •
Goed, ja de heer May.sholt, alles had nog betrekking op de vraag van de heer
Mansholt. Ik weet niet of hij uitgesproken is, of dat hij nog dringende zaken
aan de orde wil stellen.
Mansholt:
Nee, ik wacht even tot andere onderwerpen aan de orde komen.
Voorzitter:
Ja, dat xs waar. Er zijn nog twee mensen in de zaal die heb beloofd, ik heb ook
hun namen genoteerd, om iets te laten zeggen, het zijn de heer Schijfrond in de
eerste plaats, wat wilde de heer Schijfrond zeggen?
Schij frond:
Ik had een minuut of tien geleden een poging willen doen het gesprek wat minder
in de emotionele sfeer te krijgen. Ik meende te moeten opmerken dat de heer
Mansholt trachtte, ik vermoed inderdaad trachtte, het gesprek wel erg in de
emotionele sfeer te trekken, door op een inderdaad pastorale wijze het woord is
als eerder genoemd, de regering toe te spreken en het dan niet meer te hebben
over de dominee of de pastoor in een 'mistisch' verbondschap, maar zijn lijfarts
daarvoor in te schakelen die de regering een vermanende vinger zal moeten voorhouden. De heer Mansholt heeft in het verleden, bij de landbouwvorming, op deze
wijze ook grote dingen tot stand gebracht en later
Voorzitter:
Kijk, u kunt natuurlijk op een gegeven moment zonder de heer
verdedigen, daar ben ik hier niet voor, maar dan zou ik toch
dat als u zegt dat de heer Mansholt emotioneel vragen stelt,
kelijke vragen of houdt u een onzakelijk debat, beperk u dus

Mansholt te willen
wel willen zeggen,
dan stelt u onzatot het zakelijke!

Schrijfrond:
Intussen was de discussie weer zakelijk geworden, dus verder heb ik niets op te
merken.
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Van Doorn:
Daarbij geloof ik, dat het niet helemaal onterecht is, wanneer de discussie emotioneel zou zijn. Het betreft hier ethische kwesties en het betreft hier een
hoeveelheid straling en daarvan moeten wij in de eerste plaats bekijken hoeveel
gevolgen dat heeft en dat kan ook onze eigen gezondheid,ons eigen welzijn aantasten. Daarnaast betreft het een aantal ecologische effecten. Ik geloof dat het
juist nodig is om de discussie op het ethische en emotionele niveau te voeren.
Voorzitter:
De heer Van

Doornink.

Van Doornink:
Waarom steeds vergelijking tussen SNR 300 en lichtwaterreactor en geen vergelijking tussen splitsing en fusie. Een fusie schijnt helemaal geen radiostralende
effecten te hebben. Dat heb ik tenminste altijd gehoord. Waarom wordt er geen
vergelijk gemaakt tussen een bepaalde hoeveelheid kernsplitsing en eenzelfde
hoeveelheid kernfusie? Wat zijn de nadelen en de voordelen tussen die twee, als
er dan werkelijk wel radioactieve straling optreedt?
Voorzitter:
Nou, het lijkt mij dat o p deze duidelijke vraag over kernfusie, kernsplitsing

...

Barendsen:
Ik wil er wel iets op zeggen, mijnheer de voorzitter.
Voorzitter:
Om kort te zijn.
Jelsma:
Opmerking van orde. Nou, ik wil er wel even op wijzen dat wij nu wel het gevaar
lopen over kernfusie te gaan praten en ik weet niet of wij dat willen. Wij zijn
hier bij elkaar gekomen, Nederland wil kernenergie gaan toepassen voor de komende 30 jaar en kernfusie is, zegt men, voor de komende 30 jaar niet beschikbaar,
dus ik vraag mij af o f het zinnig is om daar nu over te gaan praten.
Van Doornink:
Dat vind ik geen juiste opmerking, want het gaat hier om de veiligheid van de
mens en als het blijkt dat kernfusie veel veiliger is, dan moet men daar eens
naar gaan kijken
Jelsma:
Die informatie is niet beschikbaar op het ogenblik.
Voorzitter:
Ik wilde deze vraag toch even doorgeven, omdat ik meen met mijn informatie dat
hier een heel kort antwoord op mogelijk is.
Beentjes:
Het is een kort antwoord, het is geleend, dus niet van mijzelf, maar de kernfusie
is een optimistische schatting, de eerste 25 jaar nog niet klaar. Er wordt hard
aan gewerkt in sommige delen van de wereld. Ten tweede, er komt zeker radioactiviteit in de vorm van tritium in x grote hoeveelheden vrij.
Voorzitter:
Goed dan, wij zitten ongetwijfeld nog met een heleboel vragen, eigenlijk is het
zo, dat wij nu steeds bezig zijn geweest met vragen over kernenergie toch wel
in het algemeen en dit symposium staat in het kader van m e t name de snelle
kweekreactor. Nu is het zo, dat ook ten aanzien van die snelle kweekreactor
er een aantal vragen zijn binnengekomen.

No.; e:: d a n k o m e n s e a a n eon v r a a g d i e i n d e r d a a d m e e r v a n t o e p a s s i n g i
op speciaal do s n e l l e k w e e k r e a c t o r . G . v a n d e r L u g e d i e v r a a g t a a n J e l s m a , n i e t u i c g u ü l o
ter. ook a n d o r e n,or.se» atoyen r e a g e r e n n a t u u r l i j k , 'In d e b i j d r a g e v a n d e h e e r
.'•o I sr...t or o a q n i a 1 17 w o r d t g e s t e l d d a t b i j d i e r p r o e v e n ook d e l a a g s t e d o s i s p l u rooi;:;:. • n d o long :ioq K U H m o r t o r i t e i t g a t . H o e verklaart: u dat; e x p e r i m e n t e n m e t
.-Oó h a m s t e r s waar jnlutoiiiumdeeltjes ir. d e long w e r d e n g e ï n p l a n t e e r d m e t a c t i v i t e i t e n v a n 0 t o t b':J p i c o c u r i e per d e e l t j e en w a a r b i j g é é n l e v e n s a u u r v e r k o r ting
viel te c o n s t a t e r e n ; D e d e e l t j e s w a r e n b e d e k t "iet het c y r e o n i u m o x y d e om het c h e m i s c h e f f e c t var; p l u t o n i u m t.e m a s k e r e n . De'4e r e s u l t a t e n w e r d e n g e p r e s e n t e e r d in
h e t lAEA-symoosiur: ir. C h i c a g o in n o v e m b e r 1^75 d o o r S m i t h ir. L o s s A l a m o s . '
Jelsma:

Ja het spijt me, ik ken deze resultaten niet. Ik moet wei aeggen, er zijn ook
door Tampiin en Cochran experimenten als experimenten met hamsters gevalueerd,
daarbij bleek dat rondom of vaak in de long weefselbeschadigingen ontstonden
met een karakter van voorstadium van kanker, maar zij concluderen hieruit dat
die leeftijd van die hamsters te kort is om die kanker tot expressie te doen
komen. De inductieperiode van die longkanker is lager dan de levensduur van de
hamsters. Dat is het enige dat ik er op het ogenblik van kan zeggen.
Voorzi tter:
Goed, ja dan zijn er nog wat schriftelijke vragen die op de ecologie van toepassing zijn. Daar hebben we ook eerder over gesproken, eigenlijk bijna voortdurend
Vraag van de heer B. van Marlen: 'Bestaat de mogelijkheid dat door accumulatie
van radioactieve stoffen in bijv. voedselketens de ontvangen stralingsdoses voor
personen groter worden dan in geval van directe straling? Opmerking: de mogelijk
heid bestaat dat door de grotere gevoeligheid van dierlijke organismen voor
straling net hele ecosysteem v/ordt ontwricht en daardoor het menselijk bestaan
in gevaar wordt gebracht. Wat is hierop de reactie, prof. Barendsen?'
Barendsen:
Ik ben geen specialist op het gebied van ecosystemen. Ik geloof wel dat het voldoende bekend is of dat in ieder geval het duidelijk is uit gegevens dat dergelijke accumulatie van bepaalde soorten radioactieve stoffen in de natuur voorkomt, dat daardoor de dosis in bepaalde organismen veel groter kunnen zijn dan
in zuiver opgeloste toestand aanwezig is. De gegevens die er zijn voor zover ik
de interpretatie kan volgen, zijn steeds zo, dat men zegt, nou voor het ecosysteem kan dat als geheel geen kwaad. Of bepaalde groepen vissen in een bepaald stukje van de zee niet ernstige schade kunnen ondervinden, dat weet ik
niet. Ik heb begrepen van mijn biologische vrienden, dat ze dan zeggen, ja, dan
zit er in een ander stukje van de zee
wel weer minder, en dan zal die
soort toch wel overleven. Dat is ongeveer de situatie. Maar ik mag misschien
net aan de heer Van Doorn nog geven, die misschien een andere mening heeft.
Voorzitter:
Ja, even een opmerking tussendoor. Er is op het stuk van Van Doorn in het symposiumboek een reactie gekomen van de heer Davids en de heer Van Weers. De heer
Davids heeft gevraagd of wij kort even een toelichting wilden geven over de invloed op ecosystemen en na de heer Davids krijgt dan de heer Van Doorn, kort
weer, mogelijkheid tot reactie.
Davids:
Ik zal inderdaad kort doen om 2 redenen, allereerst zijn er in deze discussie
enkele opmerkingen geplaatst die overeenkomen met wat wij hier als commentaar
gekregen hebben. Op de tweede plaats hebben wij het commentaar hier neergelegd
zodat iedereen dat kan nalezen. Van Doorn stelt de conclusie dat op basis van de
bestaande onderzoekresultaten het niet mogelijk is om een uitspraak te doen
omtrent de mogelijke ecologische gevolgen van radioactieve stoffen.die t.g.v.
kernenergie in de ecosystemen, en terecht, is gekomen, maar dat theoretische
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gegevens aanwijzingen geven waaruit blijkt dat "net niet uitgesloten is dat zich
negatieve effecten zullen voordoen. De argumentatie die hij hiervoor aanvoert
is o.i. onvoldoende. Allereerst voert Van Doorn drie experimenten aan over de
vermeende effecten van lage doses die in d e radio-ecologische literatuur uiterst
aanvechtbaar door een aantal mensen zijn voorgesteld. O p de tweede plaats geeft
de bijdrage van Van Doorn van stralingseffecten die werkelijk zijn vastgelegd,
waarin niet aangegeven wordt het dosisgebied waarvoor ze zijn onderzocht en dit
zijn inderdaad doses zoals die t.g.v. de lozing van radioactieve stoffen bij
kernenergieproductie niet voorkomen. Ik spreek in dit geval over het normale bedrijf. In de derde plaats haalt Van Doorn een aantal auteurs aan van samenvattende artikelen die zijn mening moesten ondersteunen, maar de manier waarop
deze auteurs zijn aangehaald die verdraaien eigenlijk de bedoeling van die
auteurs volkomen, want sommige van deze auteurs doen precies de tegenovergestelde bewering, als wat door de aanhalingen van Van Doorn gesuggereerd wordt.
Dit zijn onze voornaamste bezwaren tegen het stuk. Ik wilde het hier maar bij
la ten.
Voorzitter:
Van Doorn.
Van Doorn:
Dit verhaal heeft vooral betrekking op de studie van de Utrechtse biologenvereniging die is gestuurd aan de Gezondheidsraad, d.d. 31 mei 1975. i'.zi betreft
vooral een aantal zaken die drs. Van Weers kan beoordelen. Drs. Van Weers heeft
op 26.4.1975 op net congres van de Utrechtse biologenvereniging gesproken en
heeft daar gezegd dat er bij de gecontroleerde lozingen van radioactieve stoffen
geen effecten in ecosystemen te verwachten is. Daarbij haalt hij een drietal studies aan die vooral betrekking op d e effecten in ecosystemen die in het water
zitten, hebben. Wij vinden'dit, die commissie var. de Utrechtse biologenvereniging, een tendentieuze stelling, omdat toch niet volledig overeenkomt met de
literatuur. In de literatuur wordt een dergelijke vergaande uitspraak niet gesteld. Er wordt wel gezegd dat bij de huidige methodieken en bij de huidige
lozingen nauwelijks effecten zijn gemeten, d a t is zonder meer waar en dat heb
ik ook nu weer gesteld. Maar dat srr ook duidelijk proeven zijn die minder gunstige effecten laten zien en dat betreft o.a. die onderzoekingen van Polikarpov,
waarbij lage dosis effecten zijn gemeten. De studie van de Utrechtse biologenvereniging heb ik weer aangehaald. En daaromheen heb ik nog wat andere aspecten,
benadrukt. Wij hebben heel duidelijk in samenspraak met drs. Van Weers heel van
te voren gezegd dat die studie er zou komen, dat wij het niet eens waren met zijn
argumentatie. Wij hebben zeer open kaart gespeeld. Wij hebben die studie toen
naar de Gezondheidsraad gestuurd, na drie maanden kregen wij antwoord dat er aan
de aspecten van de studie aandacht zou worden besteed. Intussen, omdat drs.
Van Weers ons het verhaal dat hij heeft gehouden o p het congres van de Utrechtse
biologenvereniging ter publicatie zou geven, heb ik verschillende malen contact
met h e m gehad door de telefoon, en hij heeft daarop op geen enkel punt op deze
studie waarvan hij wist dat ik daarmede twee dingen gezegd, en dat is in de
eerste plaats dat
hij vroeg zich af of wij de Russische referentie wel hadden
gelezen, h e t is uiteraard, wetenschappelijk zou het wel erg belachelijk zijn als
je die niet hebt gelezen. En ik kon hem dan ook verzekeren dat wij met-een
woordenboek van de Russische taal kunnen lezen. Een tweede punt was dat hij aangaf dat de studies van Polikarpov dus die Rus, waarschijnlijk toch niet juist
zijn. Maar dat wordt dus inderdaad ook door andere onderzoekingen bevestigd, d a t
daar wat andere resultaten uitkomen, maar je moet dus duidelijk de milieu-omstandigheden waarbij die onderzoekingen zijn gedaan en de soorten in beschouwing
betrekken. Het is zo dat ik ook aan drs. Van Weers heb gevraagd of hij een
kritiek wilde leveren op dit stuk van de Utrechtse biologenvereniging, dat heeft
hij gedaan. Maar nu is er gelukkig toch een kritiek gekomen. Ik heb dit vijf minuten voordat dit panel vanmiddag begon in handen gekregen en ik ben ontzettend'
blij, dat er kritiek is. Het gaat natuurlijk uiteindelijk erom d a t wij zo weten-
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Hot tweede punt Jat drs. Davids aangeeft is dat. het dosisqobieu niet ia aangegeven. Hat botrei l waarschijnlijk vooral die theoretische argumentatie die i.k heb
• iegeven. Dat is juist. Die dosisqebieden zijn niet aangegeven en het betreft
hier inderdaad dosisgebieden die hoger zijn dan de dosisgebieden die bij normale lozingen tot standkomen. Dat betekent echter nog niet dat van lage dosisgoï. ïeden daarmee totaal geen effect te verwachten zou zijn. En dat is in vele gevallen niet onderzocht. Ik wil alleen maar aangeven dat je bij eventuele interpolatie naar nul, eventueel toch ook nog een effect kan krijgen. Het ecosysteem
is vaak dusdanig ingewikkeld dat je op basis van enkele proefjes in laboratoriumoinstandigheden con paar dieren aan radioactieve stoffen bloot te stellen, dat
je daarmee bepaald nog niet een interpretatie kunt geven van ecosysteemeffecten.
Daarnaast zijn er in ecosystemen een paar organismen onderzocht en daarbij is
weinig gevonden, maar dat is natuurlijk ontzettend moeilijk te onderscheiden
van de andere effecten die er zijn.
Zaal:

Mijnheer de voorzitter, wij praten helemaal niet over Kalkar, komt dat nog aan
de orde'?
Voor zi tter:
Ja, zo pas heb ik een vraag over plutonium voorgelezen dat is natuurlijk typisch
gerelateerd of in meerdere mate gerelateerd met Kalkar. Het is waar, maar ik
zit hier niet om een discussie te sturen. Ik zit hier om te reguleren. Ik hoop
dat straks dat is wel mijn persoonlijke mening, ik hoop dat het nog even aan de
orde komt. Zeker probeer ik een paar kernvragen op te stellen, waarbij straks
mogelijk de panelleden nog op in kunnen gaan, inaar ook de gaal. Kun je het
kort maken?
Van Doorn:
Ik moet nog een punt zeggen. Er zouden auteurs verkeerd zijn aangehaald. Wij
hebben inderdaad delen van sommige auteurs aangehaald, vooral met de bedoeling
om de onzekerheidsfactoren die er zijn te benadrukken. Een paar van die reacties
waarop auteurs verkeerd zijn aangehaald dat wordt met name genoemd in een paar
van die dingen die Van Weers en Davids hebben genoemd, maar daarbij citeren ze
toch een zin die niet helemaal in deze studie is bedoeld. Dus in die zin zullen
wij daarop reageren om aan te duiden welke zinnen wél zijn bedoeld.
Dat is het belangrijkste.
Voorzitter:
Dat was het.
Ja, ik voel me toch even verplicht om die schriftelijke vragen even te behandelen.
Het zijn er nog twee over ecologie. Eentje van T.T.H. Eendenbak, gericht aan Van
Doorn, ook weer. Misschien is er heel kort antwoord op mogelijk? 'U stelde dat
de afvalwarmte een groot probleem zou zijn. Nu is het thermische rendement van
de snelle kweekreactor, waar wij het vandaag over hebben, ongeveer 40%. Dat betekent dat de warmtebelasting van een snelle kweekreactor ongeveer gelijk is aan
die van gas-, olie-, kolengestookte centrales en geringer dan de warmte-belasting
van lichtwaterreactoren. Bent u het daarom niet met mij eens, dat het onjuist is
om op een symposium over de Kalkarreactor de afvalwarmte als probleem te noemen?
Van Doorn:
Op zich is dit een juiste opmerking. Maar ik heb ook in mijn verhaal aangegeven
dat je Kalkar centraal absoluut niet alleen kunt zien, ecologisch moet je dat
beschouwen met de gehele kernenergie-industrie en daarvan moet je de effecten
gaan bekijken. Dan zijn er natuurlijk wel een aantal thermische effecten, in
oppervlaktewater. Maar die andere warmte-effecten, de verspilling van energie,
die is waarschijnlijk niet zo groot zoals hier min of meer wordt gesuggereerd.
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Dat neem ik gewoon

terug.

Voorzitter:
Goed. Nou, heel kort een vraag, of eigenlijk meer een informatie. Ik zal het dan
ook voorlezen, ik hoop dat ik daarmee genoeg recht doe.
'Er is verscheidene malen erop gewezen dat wij niet moeten vergeten dat in net
buitenland grootse plannen met betrekking tot kernenergie op stapel staan. Ik
vraag mij af, hoe in het buitenland de algemene opinie betreffende kernenergie
is. Ik vermoed, dat wat bewustwording van v e r a n t w o o r d e n j k h e i d betreft, wij ook
niet alléén in dit kleine landje zitten.'
Dan over ecologie: 'Zijn er enige studies bekend over de gecombineerde effecten
van warrntelozing reeds in het milieu aanwezige verontreinigingen en door kerncentrales of opwerkingsbedrijven geloosde afval? Met name in hoeverre zij elkaar
zouden versterken?'
En dan daaraan toegevoegd: 'De levensduur van radioactieve transuranen, w.o.
plutonium, in het afval van kerncentrales en opwerkingsbedrijven is zeer lang,
grootte van orde: 10.000 jaren, halveringstijd. Hoeveel is er bekend over de
accumulatie van deze stoffen in de voedselketen?'
Eerste vraag, de sinergetische effecten wordt het genoemd. Hoe versterken de verschillende verontreinigingen in het milieu elkaar? Wij hebben al een milieubelasting, als daar nog een stralingsbelasting bijkomt, moet je dat niet misschien
louter optellen, maar vermenigvuldigen. Tweede vraag: plutonium is ook al eerder
aan de orde gekomen, vooral gerelateerd tot Kalkar. Ik zal eerst Jelsma hierover
het woord geven.
Daarna iemand anders hier en misschien

in de zaal.

Jelsma:
Wat betreft die sinergetische versterking van bepaalde effecten, het lijkt me
een van de zeer ernstige problemen waar men bijzonder weinig van af weet. Er
zijn wel een aantal gegevens over. Ik heb er in het artikel in het boek een paar
van genoemd. Zeer ernstig is bijv. het verhoogde risico wat mensen lopen die
stevig roken. Er blijkt nl. in sigarettenrook radioactief polonium aanwezig te
zijn. Dat zijn alphastralers d i e zich hechten aan rookdeeltjes, waardoor op die
manier radioactieve deeltjes in de longen terecht komen. Een dergelijk effect
stelt zware rokers al aan zo'n hoge longdosis bloot, dat de hele maximaal toegestane longdosis in verband m e t plutonium daarmee op losse schroeven komt. Een
ander synergetisch effect is bijv. dat er aanwijzingen zijn dat de aanwezigheid
van bepaalde ziekten in subpopulaties het effect van daarbijkomende straling
versterkt. Zo blijkt dat kinderen een verhoogde kans hebben op leukemie in combinatie met ziekten als rode hond, longontsteking en een aantal allergische
ziekten. Er zijn verbanden enerzijds tussen het optreden van luchtverontreiniging in bepaalde gebieden en de frequentie van aandoeningen aan de luchtwegen
bij bepaalde mensen die in die gebieden wonen. Aan de andere kant is er een verband tussen mensen die dat soort aandoeningen aan de luchtwegen hebben, die
hebben nl. een verhoogde kans om bij een lage stralingsdosis kanker te ontwikkelen. Nou, dat zijn allerlei piekjes die boven komen, boven een soort achtergrondniveau van zeer weinig kennis en die verontrustend zijn, voor mijn gevoel, indicatief voor ingewikkelde verbanden die wij nu nog niet kennen. Wat betreft
plutonium-ophopingen in ecosystemen, daar is bijzonder weinig van bekend. Er is
in 197 2 een groot symposium geweest over transuranen. Daar was een referentie
waarin een paar dingen opgenoemd werden over d e ophoping van plutonium in waterecosystemen. Het bleek dat vooral in sec.iele organismen, die d u s o p d e bodem
van waterecosystemen leven, sterke ophoping plaatsvond. De auteurs wezen erop
dat er verder nog bijzonder weinig bekend is en achtten het erg belangrijk dat
er kennis verzameld werd, gezien de risico's die deze weinige kennis zou kunnen
betekenen. Een andere referentie d i e ik heb genoemd in m i j n artikel, is uit 1975,
van de ophoping van plutonium in oesters. Ik geloof dat je als conclusie moet
stellen dat wij daar bijzonder weinig van weten en dan zwijg ik nog over de andere transuranen.
'
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'van D o o r n :

Tor. aanzien van mensen, geloof ik dat er vrij vee! onderzoek is gedaan. Voor die
synergistische effecten. Behalve dus een aantal punten die toch nog zijn genoemd
in verband net milieuverontreiniging. Dus die kwestie van die samenhang var.
kankerverwekkende stoffen, uit sigaretten en luchtverontreiniging en straling
die elkaar in sterke mate versterken. En vorder heb ik ten aanzien van'die ecosystemen in 'net verhaal dat ik heb geschreven nog een paar opmerkingen gemaakt.
In een artikel van Goodwell en Killer komt men tot. de conclusie dat de invloeden
op planten in de natuur wel ec-ns ernstiger zouden kunnen zijn of een groter effect zouden kunnen 'nebben dan de effecten die in het laboratorium zijn gemeten.
T.a.v. de warmteverontreiniging in oppervlaktewater zijn er ook een paar referenties. Bij hogere temperatuur, dus eventueel bij opwarming var. het water doorkerncentrales, wordt de stralingsgevoeligheid bij een aantal eieren en vissoorten, ook eieren van vissen, slakken en crusaceëen de stralingsgevoeligheid verhoogd door die hoge temperatuur. Maar in een recent onderzoek, in een recent,
overzicht van al deze effecten in 1971, concludeerd men dat er toch nog te weinig
experimenten zijn gedaan om daarover een definitieve conclusie te kunnen trekken.
Ook over de fysische factoren is eigenlijk niets bekend.
B e e n t j es:

Misschien mag ik er even iets van zeggen? Ik haal aan uit een artikel dat .ir.
1974 verschenen is.
'The fact that cigaretsmoking causes an increase in the incidence of lungcancers
is now irrefutable. There are as yet insufficient data to attribute the
occurance of lungcancer to polonium 210'. Dat in reactie tot de opmerking van
mijnheer Jelsma.
Ik heb er nog een tweede, wat betreft die bolletjestheorie. 'Other investigators
have shown that concentration of alpha eminitors in the lung of rodens as single
plutonium 238 occide microspheres or plutonium 233 within circoniummicrospheres
or of polonium 210 on iron occideparticals resulted in either no culminate
tumors or of fewer tumors than when the alpha emittors are more even evenly
spread throughout the lung'. Ik wil hiermee alleen maar mij aansluiten bij wat
prof. Blok als standpunt heeft ingenomen. Als wij inderdaad geen knollen voor
citroenen willen verkopen, als wij geen knollen met citroenen willen vergelijken
maar in een eenheid willen werken, waarin dingen met elkaar vergelijkbaar zijn,
dan zijn wij wel aangewezen op de rem of de milirem of welke soortgelijke eenheid u neemt.
Jelsma:
Ja, dan zou je dus nu een hele discussie moeten beginnen over het partiële probleem, maar het wordt nu te laat. Maar ik vind dat de dingen die mijn buurman
hier opnoemt alleen maar aangeven hoe groot de onzekerheid over dit soort dingen
is en dat je dus van de meest conservatieve schatting zou moeten uitgaan.
Prof. Blok:
Dat gebeurt dan ook.
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Jelsma:
Nee, aal: gebeurt .Tiet.
Voorzitter:
Mensen, we hebben nog 20 minuten en net lijkt me aat we nu moeten proberen om de
zaak een beetje af te ronden en toe te spitsen. Ik heb een voorstel om de panelleden nog even kort aan het woord te laten over, ja, eigenlijk het probleem
waar we het over hebben gehad, en dat is het probleem van niet meer over reins
en weet ik het allemaal maar, gewoon, een algemeen probleem is. Eerste vraag,
is er een principieel onderscheid in de gezondheids- en milieu-aspecten tussen
Kalkar en alles wat daarmee samenhangt en tussen conventionele centrales? Dat
zou ik als eerste vraag willen formuleren. Tweede vraag, en die geldt dus voor
allebei, zowel voor snelle kweekreactor roet alle problemen erbij, plutonium enz.,
als voor de conventionele centrales, is daarbij in de ogen van de mensen die
hier achter de tafel zitten, die deskundig zijn, behalve ik, zijn die mensen
van mening dat er voldoende onderzocht is, voldoende kennis is om Kalkar en/of
conventionele centrales in productie te nemen en toe te passen zoals op het
ogenblik de plannen zijn, zoals die bijv. in de energienota zijn neergelegd?
Als er nog tijd over is, zou ik ook mogelijk nog een antwoord op deze vraag
vanuit de zaal van mensen die er heel kort op zouden kunnen antwoorden, in een
half minuutje.
Mag ik aan die kant beginnen, bij prof. Barendsen?
Barendsen:
Ik zou eigenlijk een algemene opmerking willen maken. Er wordt vaak gesteld dat,
wij moeten er absoluut zeker van zijn dat de introductie van kernenergie geen
risico meebrengt en zolang niet absoluut zeker is aangetoond dat dat niet het
geval is, moeten wij er niet aan beginnen. En ik kan wel iets voor dat standpunt
voelen, alleen kan het wel tot moeilijke consequenties leiden. Ik denk bijv.
aan de extrapolatie die wij kunnen maken bij en in het panel is ook nog een
beetje vuurwerk te maken misschien, mijnheer de voorzitter. De extrapolatie
die wij kunnen maken bij de levensduur van de mens. Die is belangrijk
toegenomen
gedurende de laatste eeuw. Als wij gaan extrapoleren en wij zouden denken dat
v;ij tegen het jaar 2075 niet een factor 2 in levensduur zouden zijn toegenomen,
maar een factor 4 er nog bij hebben gekregen, dat wij allemaal 200 jaar worden,
is het absoluut noodzakelijk dat wij de totale stralingsdosis die wij over dat
leven kunnen krijgen, natuurlijk verlagen, en dat dus de totale toelaatbare stralingsdosis moet worden verminderd. Zolang niet absoluut zeker is bewezen dat wij
in het jaar 2075 niet allemaal 200 jaar worden, lijkt het mij dus veilig om
minstens-de stralingsdosis met een factor 5 te verlagen. Dat is een van de redeneringen die wij kunnen ophangen. Ik geloof dat wij niet tot extreme eisen
moeten gaan. Ik geloof dat wij wel redelijk moeten blijven en de eis die gesteld
kan worden is, dat wij zo redelijk mogelijk de feiten op tafel leggen, dat wij
kijken wat er nog moet gebeuren. Dat wij elkaar natuurlijk proberen te overtuigen
en dat zal altijd een spanningsveld blijven, dat het eindelijk, en dat heb ik
als laatste punt van mijn bijdrage genoemd, dat het eindelijk de vertegenwoordigers van het volk dat.op een democratische manier dus moet worden gekozen.
En ik geloof dat wij niet anders kunnen doen dan daar de zaak leggen, we kunnen
zeggen hoever moeten we gaan, daar zullen meningen over blijven verschillen
met welke mate onzekerheid we bepaalde ongunstige situaties kunnen evalueren.
Wij kunnen elkaar niet overtuigen, en uiteindelijk zal de vertegenwoordiging
van het volk op een domocratische manier een beslissing moeten nemen. Op dezelfde
manier zoals dat gebeurd is bijv. met het niet afsluiten van de Oosterschelde.
Ook daarmede werden aan bepaalde delen van het Nederlandse volk bepaalde risico's
opgelegd, maar het parlement heeft beslist dat die afsluiting toch op een andere
manier moest dan zo gauw mogelijk de maximale zekerheid verkrijgen. Welnu, ik
geloof dat dat ook met de.kernenergie zal moeten.
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Vooi-Ki tter :
Pro:. Blok.
l-'rot . B l o k :

Ja, ii vraagt nogal wat. Tn de eerste plaats een zakelijk punt. De "vcntuole
vorsehillen tussen Kalkar en de lichtwatercentrales, en dan neem ik aan Jat -j
bedoelt voor wat betreft het onderwerp van dit panel. Daar zou ik van willen
zeggen dat het natuurlijk totaal andere installaties zijn en hoe groot die verschillen zijn, kan ik niet beoordelen, als niet-reactortechnicus, ik zou wel
willen zeggen dat u, naar mijn mening, de hele discussie vanmiddag voor Kalkar
relevant was. Waarom? Omdat het niet maar zo gaat om een centrale die je ergens
neerzet, dan zijn gang laat gaan, maar omdat je eisen kunt stellen aan de gemaximaliseerde stralingsdosis. Dat kun je zowel voor een kweekreactor als voor
een lichtwaterreactor. Afgezien van ongevallen, waar ik het dus niet over heb
nu, aangenomen dat er geen ongevallen gebeuren, u mag dat reëel of niet-reëel
vinden, maar daar gaat het nu eenmaal over in dit panel, is er geen principieel
verschil, omdat van buitenaf door een verantwoordelijke overheid eisen worden
gesteld waaraan men moet voldoen. Kan men daar niet aan voldoen, dan zal het
gewoon niet mogen worden toegestaan, dat een bedrijf in werking komt.
De tweede vraag is bijzonder persoonlijk in feite, u vraagt is er naar mijn
mening of van andere leden van het panel, voldoende kennis om kernenergie te
gaan bedrijven. Dan moet ik eerlijk zeggen, dat ik niet helemaal een eerlijke
vraag vind. Je kunt ook zeggen, is er voldoende kennis onder de mensen die hier
zitten van wat er aan chloortanks op de Nederlandse spoorwegen staan. Is er
voldoende kennis van de koolwaterstoffen die in ons milieu zitten, is er voldoende kennis over a« mogelijke effecten van C02 op het klimaat, daarbij wil ik
zeggen, de CO? dat weet u, ontstaat bij iedere verbranding of het nu olie of
kolen is, kernenergie ontstaat dat weer niet. M.a.w. ik heb niet v o i d g e gevens om te zeggen, kan er kernenergie komen ja of nee. Maar dat zegt niks,
want ik heb ook niet voldoende gegevens om te kunnen beoordelen of uit dit
oogpunt, kernenergie beter of slechter is dan andere manieren van energic-opwekking. Uit oogpunt van vervuiling is bij normaal bedrijf, maar daar heb je
weer al die theoretische reserves, kernenergie stellig beter.
Voorzitter:
U zegt, kernenergie is te vangen onder het algemene probleem van de vervuiling
en neemt geen specifieke plaats in?
Prof. Blok:
Ik zou zeggen, als wij het hebben over waarover dit panel gaat, over het normale
bedrijf, dat uit oogpunt van vervuiling, kernenergie te prefereren is. Ik zou
er aan willen toevoegen, dat ik de kwestie veel breder zou willen zien, nl. dat
ik mij grote zorgen maak over de wijze waarin wij ons door de techniek op sleeptouw laten nemen. En dat geldt niet alleen voor de kernenergie, dat geldt voor
allerlei andere zaken. Wij hebben te maken met een verslaafdheid aan allerlei
zaken, maar dus automatisch een verslaafdheid aan energie, waar je grote vraagtekens achter kunt zetten. Maar evenmin als je tegen een alcoholist of tegen
een heroinespuiter kunt zeggen, joh, wees nou verstandig en houd er mee op,
kun je dat kennelijk tegen de maatschappij zeggen. Je zult die hele zaak in zijn
geheel moeten bekijken. En iedereen die van mening is dat kernenergie dan niet
moet komen, die is tegelijkertijd, als hij consequent is, van mening dat een
heleboel andere dingen anders moeten lopen. Wat tot consequentie zal hebben,
dat wij allemaal een ander leven moeten gaan leiden, hoe dan ook. Betekent in
eerste instantie, meteen al, om te beginnen, dat wij niet al die mensen die we
uitschakelen door al deze grootschalige en efficiënte technieken, mogen bestempelen als werklozen die steun nodig hebben. Dit betekent meteen al dat we moeten
gaan zoeken naar manieren om het werk eerlijk te verdelen'. Betekent tegelijkertijd dat het inkomen lager zal worden, als we van allerlei zaken gaan afzien.
Dat wij bereid moeten zijn om het beschikbare inkomen ook samen te delen. Be-
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tekent kortom dat wij bereid moeten zijn om een aanzienlijke verlaging van de
levensstandaard te incasseren. Dat zijn dacht ik de consequenties -waarvoor wij
staan en ik geloof dat je in dat geheel alleen o p een zinnige manier kunt praten
over kernenergie. Je moet het totaal bekijken, dit heb ik vanmorgen ook al
aangestipt
(Helaas is hier een deel van de gesproken tekst van prof. Blok
weggevallen door het omdraaien van de band op de bandrecorder)
Als wij
daar niet naar streven en als wij niet kans zien zoals we met zijn allen in de
samenleving zitten om dat langs beschikbare wegen voor elkaar te krijgen, dan
voorzie ik dat wij uitkomen op de weg waarbij we zullen worden gedwongen op de
een of andere manier tot een totaal ander levensbeeld. Dus daarom is zo'n open
discussie van zoveel belang. Alleen begin ik wel eens te twijfelen aan, of het
allemaal veel helpt.
Van Doorn:
Ik kan alleen maar aansluiten bij mijn voorganger. Ik vind dat hij een geweldige
preek heeft gegeven, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik had ook gewild dat
een dergelijke geloofsbelijdenis ook in het rapport van de Gezondheidsraad was
gekomen en dat hetgeen van wat hij vanmorgen ook zo duidelijk heeft gezegd,
ook zo duidelijk in het rapport was gekomen. Maar dat is jammergenoeg niet het
geval.
Ik wil zeggen, dat ik als ecofysioloog, enigszins over de ecologische effecten
heb kunnen praten. Er is bij een bepaalde stralingsdosis niet bekend wat de
ecologische effecten zullen zijn. Er is ten tweede niet bekend wat de totale
hoeveelheid straling zal zijn die door de kernindustrie zal vrijkomen, vooral
wanneer wij oorlog en terrorisme erin betrekken.
Ik geloof dat dat d e enige technische opmerkingen zijn die ïk kan maken. Verder
wil ik als geloofsbelijdenis, en ik geloof dat dat toch veel belangrijker is, een
woord aanhalen uit het boekje van Bart Landheer, Beeld van de toekomst {Bart
Landheer is hoogleraar in de sociologie in Alabama en in Groningen). Hij vraagt
zich af: 'Heeft de crazy present world een toekomt?' En dan antwoord hij: ' Indien de moderne wereld meer wetenschappelijk, in de valse tegenwoordige zin van
het woord, meer materialistisch en meer nationalistisch wordt, dan is er weinig
hoop dat chaos en catastrofe vermeden kunnen worden.
Ofschoon men natuurlijk
niet kan voorspellen op welke wijze de ineenstorting plaats zal vinden. Aan de
andere-kant, dat is dus de positieve kant, staat de mogelijkheid dat de mens
de andere leert zien als zijn medemens, als Gods schepsel. De wetenschap van
producten en consumenten, die het middel stelt boven het doel, zou plaats moeten
maken voor een wetenschap van de levende mens. Die leert zijn energie in geheel
andere en gedifferentieerde wijze te gebruiken en vooral te sparen. Het materialisme zou zijn grens in zichzelf moeten vinden in een niet meer willen hebben
dan nodig is en indien onze maatschappij deze verandering niet teweeg kan brenggen, dan zal zij waarschijnlijk ook niet langer bestaan. De vijanden die de
mens heeft zijn in hemzelf, eerzucht, zucht naar rijkdom, en zucht naar macht.
Het is ook in de mens zelf dat er krachten liggen die de weg naar d e toekomst
zullen moeten banen.'
Rasmussen:
Ik heb ook erg weinig toe te voegen aan de algemeen-maatschappelijke beschouwing
van prof. Blok. Ik zou daarom weer terug willen gaan naar een paar vragen die
onze voorzitter heeft opgeworpen, ten einde hier de slotdiscussie in het panel
te entameren. De eerste was, is er nou een principieel verschil qua milieu-aspecten van de snelle kweekreactor en lichtwaterreactoren. Ik heb m i j er niet zo
goed in kunnen verdiepen, van die snelle kweekreactor weten wij bovendien nog
niet zo gek veel. Wat ik weet, is dat in een snelle kweekreactor ongeveer zes
maal zoveel plutonium in de kern zit, als in een lichtwaterreactor, van hetzelfde elektrisch vermogen. Dat er wel een stuk minder strontium 90 in de kern van
de snelle kweekreactor zit, dan in een lichtwaterreactor. Dat bij normaal bedrijf het tritium dat gevormd wordt bij een snelle kweekreactor in veel mindere
mate wordt geloosd in de atmosfeer, in de biosfeer, dan bij lichtwaterreactoren.

Maar Jat lijkt aas
meer wat kanttekeningen in tie marge. Waar liet. op neerkomt,
is, dacht ik, bij de snelle kweekreactoren, ten eerste, wat gebeurt er bij ongevallen. Daar weet ik bitter weinig van en ten tweede, wat betreft het plutoniumorobleem, ir. recycling van plutonium, daar komen de grote problemen en dat is ook
een van de oorzaken geicof ik, waardoor je die zaak op het ogenblik een beetje
ir. een rustig vaarwater moet plaatsen, althans in de VS. Dat was dus -wat betreft
de eerste vraag. De tweede, of het panel nou vond dat genoeg kennis aanwezig was
voor het bedrijven van kernenergie. Wel, daar kun je de vraag stellen hoeveel
kennis nou werkelijk nodig is. Van Doorn heeft al aangegeven eon aantal mogelijke
effecten op het milieu van het bedrijven van kernenergiecentrales. Iets soortaeliiks aeidt voor de meeste andere menselijke activiteiten, alleen men heeft
alleen maar incidenteel wat waarnemingen gedaan of kunnen doen. Voor andere
vormer, van energie-opwekking zal iets dergelijks zeker ook wel gezegd kunnen
worden. Er bestaat nu eenmaal geen schone energie, dus de weg die wij zullen
moeten gaan die heeft Blok al aangegeven. Wanneer je naar fusiereactoren of
naar wind- of naar zonne-energie gaat daar zul je ook moeten kijken wat de beïnvloeding van diverse ecosystemen zal zijn, door dergelijke apparaten. Ik heb
daar ook wat kwalitatieve ideëen van, maar alleen maar zeer kwalitatief. Maar het
artikel van Van Doorn was ook maar kwalitatief, ik heb er geen enkel getal in
kunnen vinden. Wel, waar het voor mij toch in sterke mate op neerkomt, dat heb
ik al eerder gezegd, dat zijn het soort mensen die je nodig hebt voor een dergelijke bedrijvigheid. Je hebt bijna ideale mensen nodig, wal die krijgen wij
steeds minder tegenwoordig. Heb je ze, dan hebben ze misschien wel de neiging
om juist uit de techniek weg te vluchten. Voor het bedrijven van kerncentrales
en aanverwante activiteiten, heb je goed geselecteerd, gespecialiseerd en goed
opgeleid personeel nodig. Dat geldt overigens ook voor een paar andere installaties. Je hebt de indruk uit de incidentjes die je met de bestaande centrales
hebt, dat er hier en daar toch wel wat schort aan dit personeelsprobleem. Of
misschien juist het toezicht op het personeel. En wanneer er nog een paar centrales bijkomen zal dit probleem alleen maar toenemen. De Reactorveiligheidscommissie heeft dat al gesignaleerd. Het beschikbare potentieel aan dit geschikte
personeel in Nederland is dacht ik, beperkt. En ik weet niet of dit potentieel
is uitgeput bij een, twee, drie of tien extra centrales, daar heb ik geen flauw
idee van, maar ik vind het een zeer belangrijk aspect.
Beentjes:
Ja, dank u wel. Ik wil een paar opmerkingen maken. In de eerste plaats ben ik
van mening dat de dosis effectrelatie ook wat betreft mensen, betrekkelijk goed
bekend is. Zowel somatisch, waar wij al eerder over hebben gesproken, als ook
genetisch toch wel tot op een aanvaardbare hoogte. Dat die relatie weliswaar
moet bijgesteld worden wanneer transmutatie-effecten zullen optreden, dat men
waakzaam zal moeten blijven met de ecologie m.b.t. kerncentrales. Maar niet alleen in dat opzicht, maar eveneens waakzaam wat de ecologie betreft, met alle
zaken welke wij ondernemen.
Het is uiteraard altijd mogelijk dat er toch op een gegeven moment aspecten aan
het licht zullen komen. Ook niet dingen die wij reeds jaren bedrijven, welke
achteraf blijken minder gewenst te zijn.
Zodat wij de beslissingen dan zullen moeten bijstellen. In de dosis effectenrelatie. daar voel ik niet veel verandering in komen, niet van grote aard. De rest
van het oordeel wat de kerncentrales betreft is hier geloof ik al door het panel
naar voren gebracht.
Jelsma:
Ik heb in overeenstemming met de wens van de symposiumcommissie die van te voren
werd geuit, van te voren een aantal conclusies op papier gezet. Ik zeg er dus
nadrukkelijk bij, dat dit een verzoek was van de symposiumcommissie. Ik zeg er
vervolgens bij dat de discussie van vanmiddag mij geen. aanleiding heeft gegeven
deze conclusies te herzien. Dat had ik ook niet verwacht, dat kunt u als vooringenomenheid beschouwen. Ik geloof niet dat dat zo is. Ik zeg nogmaals, ik heb

147

geen nieuwe informatie gehoord, mijn opponenten hebben dat waarschijnlijk ook
niet. Ik hoop dat vanmiddag vooral is overgekomen hoe op basis van de bestaande
informatie, hoe verschillend die kan worden geïnterpreteerd. En daar zal uiteindelijk iedereen zijn eigen beslissing op moeten baseren. Het lijkt ine dan
ook goed, om als afronding deze conclusies nog voor te lezen, omdat ook de twee
vragen die net langs het panel de ronde hebben gedaan, hierin beantwoord zullen
worden. (Zie groene pagina's)
Ik wil hier nog aan toevoegen, twee opmerkingen n.a.v. wat in de laatste ronde
langs het panel is gezegd. Ik vind ook wel dat het aan te bevelen zou zijn als
wij ons zouden ontwikkelen naar een ander soort maatschappij toe waarin de kansen om energieproblemen op een verantwoorde manier op te lossen veel gunstiger
zouden zijn. Maar ik acht juist, de beslissing om nu drie kerncentrales te
bouwen, juist een beslissing in het kader van het straatje waarin we nu al jaren
lopen. Ik geloof dat de sociale druk volkomen onderschat wordt om straks door
te gaan met kernenergie. Als wij d e z e drie centrales gebouwd hebben, immers we
m a k e n ons weer meer afhankelijk van meer energieconsumptie en het zal bijzonder
moeilijk terug te draaien zijn in de toekomst. Je kunt vrij gemakkelijk bijv.
een auto in de samenleving introduceren, maar je krijgt hem er niet erg gemakkelijk uit. Iets dergelijks geldt t.a.v. het stijgende energiegebruik. Een ander
punt, wat mijn buurman zo pas nog genoemd heeft, is een kwestie van waakzaamheid
die wij zouden moeten betrachten. Dat is misschien wel zo, maar het is bijzonder
vervelend als je op grond van deze waakzaamheid over een tijd tot de conclusie
komt, bijv. dat je 100 jaar geleden een verkeerde beslissing hebt genomen die
fataal was, maar niet meer te herroepen is.
Voorzitter:
Ik h e b van de organisatiecommissie gehoord, dat zeer binnenkort de installaties
worden uitgeschakeld, ik weet niet of daar ook het licht bij hoort. Maar het is
misschien wel verstandig om toch de discussie te stoppen. Ik had nog een halve
belofte gedaan ook de zaal nog even te laten spreken, maar het spijt me, het
gaat niet meer.
Bij deze verklaar ik dan ook deze middagzitting van het panel milieu
en gezondheid voor gesloten.

Commentaar op 'Invloed van do kernindustrie oy oecüsystenic-r,1 ,
bi jdrage van W.G. van Doorn tot het syntposiure ' Kernvragen over
s n e 1 1 e k v/o e k r a a c t o r '
Deli't, 21 en 2o november l ^75
i.H>or : A. w . van Weers
J.A.C. Davids

In bovenveriiielae symposiuniLi jdrage concludeert Van Doorn dat op basis van de bestaande onderzoekresultaten het niet mogelijk is oin
tot een uitspraak te komen omtrent de mogelijke oecologische gevolgen van de radioactieve stoffen die als gevolg van de kernenergieproductie in de verschillende oecosystemen terecht zullen komen
en dat theoretische overwegingen een aanwijzing geven dat het niet
uitgesloten is dat zich negatieve effecten zullen voordoen. Vervolgens stelt Van Doorn dat enkele andere auteurs (Davids en Var.
Weers) wel tot de definitieve, doch onjuiste conclusie komen dat
oecosystemen geen schadelijke invloed zullen ondergaan,
ïiet hiernavolgend commentaar op de argumenten en conclusies van
Van Doorn beperkt zich tot dat deel van zijn synposiumbijdrage,
waarin stralingseffecten op organismen, populaties en oecosystemen
besproken worden (paragraaf 7).
la. De conclusies van Polikarpov c.s., Maslov c.s. en Brown c.s.,
die betrekking hebben op effecten van stralingsdosis in de orde
van de natuurlijke achtergrond, zijn zeer aanvechtbaar,
lb. Alle andere onderzoekresultaten die Van Doorn aanhaalt, ondersteunen zijn conclusie niet daar deze onderzoekresultaten betrekking hebben op hoge tot zeer hoge stralingsdoses en/of doseringssnelheden die een factor 103 tot 107 hoger zijn dan bijvoorbeeld
als gevolg van gecontroleerde lozingen door een moderne kerncentrale kunnen optreden.
lc. Bovendien worden bij enkele verwijzingen de aard en de resultaten van de desbetreffende onderzoekingen door Van Doorn onjuist
weergegeven.
2. De conclusies uit een aantal publicaties worden door Van Doorn
onvolledig en ten gevolge daarvan onjuist aangehaald.
Ad 1
a. Enkele onderzoekresultaten zouden duiden op belangrijke effecten van stralingsdoses in de orde van de natuurlijke achtergrond.
De resultaten van het onderzoek van Polikarpov c.s. zijn niet door
vergelijkbare onderzoekingen van anderen bevestigd.
De juistheid van Polikarpov's conclusies wordt ook op grond van de
huidige inzichten in dosis-effectrealaties ernstig betwijfeld
(zie Templeton 1971). Hetzelfde geldt voor het andere Russische
onderzoek (Maslow c.s. 1967) dat besproken wordt in eei recent
overzichtsartikel van Turner (1975) . Volgens Turner zijn ook tegen
de door Maslow c.s. gebruikte methoden van onderzoek ernstige bezwaren aan te voeren. De door Brown. (1963) gepresenteerde resultaten van zijn onderzoek over de invloed van lage stralingsdoses op
de oriëntatie van een platvorm, vormen een overtuigend bewijs voor
het optreden van een statistisch significant effect van een lage
gammadosis op de oriëntatie bij deze dieren.
b. In paragraaf 7 wordt melding gemaakt van een aantal effecten
van ioniserende straling zonder dat de stralingsdoses waarbij effecten zijn waargenomen worden vermeld. De verwijzingen naar de oor-
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spronkelijne literatuur zijn voor een groot deel ontleend aan het
overzichtsartikel van Templeton c.s. (1971) waarin wèl veel gegevens over de stralingsdoses worden vermeld. Naar dit artikel van
Templeton wordt, d o o r Van Doorn herhaaldelijk verwezen, alle door
Templeton verstrekte dosisgegevens blijven in het artikel van Van
Doorn echter consequent onvermeld. Het biologisch effect van bestraling is afhankelijk van de doseringssnelheid en van de totale
stralingsdosis. Door het weglaten van de gegevens over bestralingscondities wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de beschreven
stralingseffecten ook bij de stralingsdoses als gevolg van gecontroleerde lozingen een oecologische factor van betekenis vormen.
De d o o r Van Doorn vermelde stralingseffecten hebben echter betrekking op doseringssnelheden, respectievelijk totale stralingsdoses
die een factor 10^ tot 10^ hoger zijn dan de doses van enkele
rad/jaar die ais gevolg van gecontroleerde lozingen door een moderne kerncentrale lokaal kunnen optreden (Kay 1973). Ter illustratie dienen de twee volgende citaten uit Templeton, 1971:
'Goldfish, Carassius auratus, exposed to 8000 R all died within 10
days when maintained at 22°C, but similarly irradiated fish survived
for more than 100 days at 4oc (Hyodo, 1965)' en
'Hyperactivity has also been reported by Scarborough and Addison
(1962). They observed definite periods of hyperactivity in the
golden shiner Notemigonus crysoleucas, during irradiation at doses
of 7200-18000 R x-rays given for periods of 6-12 min'.
c. Door Van Doorn v/ordt een verband gesuggereerd tussen de lozingen
van radioactiviteit in de Columbiarivier bij Hanford in de VS en
een vermindering van de aantallen in populaties van een vissoort,
hij verwijst daarbij naar de populatie: Watson, 1960, waarin echter
in het geheel geen sprake is van een dergelijk verband. Watson
schrijft in zijn artikel 'Chinook Salmon spawning in the vicinity
of hanford 1959' het volgende:
'The total count of 281 is considerably below the record of 1485
observed last year. Factors responsible for the high values of
1958 have been reported by Hanson (1). The river flow for the
months of October and November, the time of local salmon spawning,
was 60 percent higher, than the mean flow for this period during
the previous five years. Because of the increased water depth and
turbidity the number of nests observed in 1959 are probably much
below those that would have been noted under normal river conditions '. Over igens blijkt uit een overzicht van dit onderzoek (Watson
1970), dat het aantal zalmen dat stroomopwaarts en stroomafwaarts
van Hanford kuitschiet, sinds 1960 steeds is toegenomen (zie figuur op de volgende bladzijde).
De verklaring daarvoor wordt gezocht in de aanleg van stuwdammen
in de Columbiarivier stroomopwaarts en stroomafwaarts van Hanford.
De suggestie dat er verband zou bestaan tussen de afname van de
aantallen zalmen en de lozingen van radioactiviteit te Hanford,
blijkt dus van iedere grond ontbloot.
Elders vermeldt Van Door: 'Voorbeelden van toenemende genetische
aanpassing van insectenpopulaties als gevolg van geloosde radioactieve stoffen werden beschreven door Wallace (1956) en Crenshaw
(1965). De hierbij gehaalde publicaties hebben echter betrekking op
laboratoriumexperimenten, waarbij een dosis van 500 rad met een
externe stralingsbron werd toegediend aan ingeteelde insectenstammen.
Ad 2
a. Op enkele plaatsen verwijst Van Doorn naar uitspraken van resp.
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.SALMON SPAWNING ABOVE AND BELOW REACTORS

Davids (1972 en 1975) en Van Weers (1972 en 1975) betreffende de
mogelijke biologische gevolgen van gecontroleerde lozingen.
Letterlijk luiden deze:
Davids_l97 2:
De nucleaire milieu-aspecten hangen samen met de vorming van een
groot aantal radioactieve stoffen (radionucliden) als bijproduct
van de kernenergieproductie. Voor het grootste deel zijn het splijtingsproducten, die in de reactor door splijting van uranium-235
en plutonium-239 ontstaan. Ook worden in en om de reactorkern door
neutronen radioactieve activeringsproducten gevormd in het koelsysteeem en de constructiematerialen. Een derde groep zijn de
transuranen die in de splijtstof ontstaan door neutronenabsorptie
in de reactorkern. Alles tezamen is het een grote verscheidenheid
van radionucliden met verschillende fysische en chemische eigenschappen, die bij verspreiding in de biosfeer langs verschillende
wegen de mens kunnen bereiken. In alle gevallen is echter het milieu-aspect te herleiden tot dezelfde noemer, de verhoging van de
stralingsdosis in organismen boven de natuurlijke achtergrond.
De veiligheidsnormen die voor de mens gelden zijn dusdanig dat een
effect op planten en dieren niet te verwachten is. Deze veronderstelling is bevestigd door veldonderzoek en laboratoriumexperimenten.

Schadelijke effecten op andere organismen.
Door afdoende bescherming van de mens zijn schadelijke effecten op
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andere organismen in principe nog niet: uitgesloten. Acute effecten
on volwassen organismen zijn uiterst onwaarsenjjnI1jk, want deze
treden , door de doorgaans veel geringere s tra 1 i ngsgevoel ighe i.d van
de ir. het water levende organismen, pas op bij zeer hoge stralingsdoses (19). Oe on tv.': kei i ngas tad ia zoals eieren, embryo ' s en larven
van vele organismen zijn meestal stralingsgevoeliger dan volwassen
individuen. Ioniserende straling bleek in vele laboratoriumexperimenten inderdaad toename van de mortaliteit van ontwikkelende eieren van vissen en 'net. voorkomen van abnormale larven te veroorzaken . Deze effecten treden echter pas op bij concentraties van rauionucliaen en stralingsdoses, vele malen hoger dan toegestaan ter
bescherming van de mens. Afwijkende resultaten van Russisch onderzoek (20), vïaaruit een veel grotere stralingsgevoeligheid bleek,
zijn tot nu toe niet door andere onderzoekingen bevestigd (21).
Enkele onderzoekingen zijn verricht aan natuurlijke populaties die
gedurende vele generaties aan zeer sterk verhoogde stralingsniveaus waren blootgesteld. Daarbij z.ijn geen nadelige effecten geconstateerd op populatiegrootte en vruchtbaarheid. Het is dan
ook zeer onwaarschijnlijk dat zelfs aanzienlijk hogere stralingsniveaus dan nu door de lozing van radioactiviteit in oppervlaktewater veroorzaakt worden, van enige invloed zullen zijn. Andere
milieufactoren, zoals voedselschaarste en predatie, zijn van veel
groter belang en bepalen dat bij de meeste in water levende organismen slechts een heel gering percentage nakomelingen het volwassen
stadium bereikt. In verhouding daarmee is het eventuele effect van
de lozingen veroorzaakte stralingsbelasting volledig te verwaarlozen .
De normen die worden gehanteerd bij de lozing van radioactieve
stoffen zijn in de eerste plaats gericht op de bescherming van de
mens. Op grond van gegevens over de kritieke wegen die tot stralingsbelasting van de mens leiden, kunnen de lozingen in oppervlaktewater zo worden gelimiteerd dat de maximale stralingsbelasting van kleine kritieke groepen wordt beperkt tot een geringe
fractie van de ICRP-dosislimiten en van de dosis afkomstig van de
natuurlijke achtergrond. De maximale stralingsdosis in waterorganismen ten gevolge van de lozingen door een moderne kerncentrale
wordt geschat op ten hoogste enkele rad per jaar.
De gemiddelde stralingsdosis in een populatie uit de omgeving van
een lozingspunt is aanmerkelijk lager. De maximale stralingsdosis
in vissen als gevolg van de lozingen door de splijtstofopwerkingsfabriek bij Windscale bedraagt enkele tientallen rad per jaar.
De gemiddelde stralingsdosis blijkt ongeveer een factor 10 lager
te zijn. Nieuwe fabrieken voor opwerking van gebruikte splijtstof
uit vermogensreactoren zullen naar verwachting aanmerkelijk minder
lozen dan deze Engelse installaties. De biologische gevolgen van
gecontroleerde lozingen zijn met de beschikbare methoden van onderzoek niet aantoonbaar. Op grond van gegevens verkregen uit laboratorium- en veldonderzoek wordt verwacht dat éénduidige en significante stralingseffecten in aquatische populaties eerst zullen
optreden na chronische blootstelling van een belangrijk deel van
een populatie aan doses van ongeveer 100 rad of meer per jaar. Een
dergelijke situatie zal zich slechts kunnen voordoen na een zeer
ernstig ongeval bij een kernreactor of opwerkingsfabriek en na
gebruik van kernwapens.
Davids_1975:
Effecten op andere organismen.
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Ten gevolge van de lozingen van radioactieve stoffen door kerncentrales worden behalve de mens ook andere organismen aan een verhoogde bestraling blootgesteld. De lozing in de atmosfeer bestaat
voor net grootste deel uit edelgassen en de hieruit resulterende
stralingsdosis is voor amierf organismen van dezelfde grootte-orde
als die voor omwonenden. Bij lozing van radioactief afval met het
koelwater bestaat de mogelijkheid dat radionucliden sterk v/orden
geconcentreerd door organismen of aan het sediment waarin organismen leven.
Een eenvoudige berekening wijst echter uit dat de stralingsdosis
in deze waterorganismen gering is. Wanneer wordt aangenomen dat de
via het koelwater geloosde radioactiviteit met uitzondering van
tritium en opgeloste gassen 5 Ci per jaar bedraagt, dat het koelwater (1C)9 ith per jaar) bij het lozingspunt één op één wordt verdund en dat de gemiddelde concentratie in waterorganismen of sediment 10 4 maal zo hoog is als in het water, bedraagt de dosis voor
waterorganismen, die permanent in de directe omgeving van het lozingspunt verblijven, minder dan 0,5 rad per jaar. Het is uitgesloten dat deze dosis enig schadelijk effect in de populatie teweeg brengt (19).
Overeenkomstige uitspraken zijn te vinden in de publicaties van
Templeton (1971), Auerbach (1971) en Woodhead (1971), die zijn vermeld in de literatuurlijst van Van Doorn en tevens in recente publicaties van andere radio-oecologen: Whicker en Fraley (1974),
Turner (1975), Bowen (1971), Kay (1973) en Blaylock (1975).
b. Enkele voorbeelden van het onvolledig en onjuist weergeven van
de uitspraken van andere auteurs volgen hieronder:
YêD_222ïD schrijft:
'Ce LD 5'/3Q wordt door sommigen gebruikt om te suggereren dat
organismen weinig schade zullen ondervinden van relatief lage stralingsdoses (Van Weers 1975, Woodhead 1971). Noch door Van Weers,
noch door Woodhead is echter gesuggereerd dat LD 50/30-waarden een
goede maat vormen voor de mogelijke effecten van de (lage) stralingsdoses als gevolg van geloosde radionucliden. Beide auteurs
benadrukten juist dat de effecten van chronische bestraling van
de meest stralingsgevoelige levensstadia van groter oecologisch
belang zijn dan de acute effecten op volwassen organismen.'
De desbetreffende uitspraken luiden:
'Acute sterfte treedt eerst op na hoge stralingsdoses gegeven met
een hoog dosistempo. De mogelijke gevolgen van gecontroleerde lozingen worden echter bepaald door de meer subtiele effecten van
chronische bestraling met een laag dosistempo', en: 'Van grote
invloed op het effect van chronische bestraling op een populatie
is de verkleining van de overlevingskansen van stralingsgevoelige
jonge stadia' (Van Weers, 1975).
'The high values of LD 5'/3Q render it extremely unlikely that
acute lethality will ever become a problem in environments contaminated by the controlled disposal of radioactive waste. Nevertheless
two of the results given in table 1 indicate that there are
probably much more sensitive criteria which can be used to seek
evidence of damage. The low dose (as compared with the LD 50/30 for
adults) required to reduce the number of yount amphipods produced
tot 50% of control values is indicative of the sensitivity of the
gonad to ionizing radiation, and the low LD 50 at metamorphosis
for the developing plaice embryo demonstrates the susceptibility
of the embryo to radiation damage', en: 'From the point of view

I '"..!

of possible biological damage in contaminated environments .it: .1 u
pertinent to consider the effects of chronic irradiation,
and again the total amount of information relating to marine species
is fa i r 1 y 1 i m i t. ed ' . (Woodhead 19 71)

more

Van_Doorn:
"vooral bij ongelukken zouden blijvende erfelijke effecten kunnen
o n t s t a a n in oecosystemen' (Schultz en Whicker, 1974)
De betreffende passage in Schultz en Whicker (1974) luidt echter:
'Discounting some catastrophic event, persisting radiation induced
genetic effects in natural communities do not appear likely; thus
we shall not consider such effects'.
Van_Doorn:
T
Üit"~77l volgt dat de beschikbare gegevens omtrent de effecten op
flora en fauna nog onvoldoende zijn om te concluderen dat de radioactieve stoffen uit de kernenergie al dan niet gevolgen zullen
hebben op de aantalsverhoudingen in populaties. Experts als Schuit;:
en Whicker (1974) wagen zich evenmin aan een dergelijke conclusie'.
Echter in.Whicker en Fraley (1974) staat als jlotconclusie:
'From all these considerations, however, large'scale ecological
changes as a result of radiation damage do seem within the realm
of possibility in the event of all-out nuclear warfare. On the
other hand detectable radiation effects on plant communities from
routine nuclear reactor operations or radioisotope usage do not
seem at all likely to be observed.'
Re t. e r a n t ie s
(voor zover deze niet in de literatuurlijst van Van Doorn•voorkomen)
- Blaylock, B.G., Witherspoon, J.P.(1975): 'Dose rate estimates and prediction
of radiation effects on aquatic biotia resulting from radioactive releases
trom nuclear fuel cycle. Paper IAEA-SM-198/35, Int. Symp. on Radiological
Impacts of Releases from Nuclear Facilities into Aquatic Environments;
Otanien.i, Helsinki, 30 June - 4 July 1975.
- Bov ;en, V.T. et al (1971): Ecological Interactions of Marine Radioactivity,
Radioactivity in the Marine Environment, Nat. Acad. Sci., Washington 1971,
p 200-222.
- Kay, S.V. (1973): Assessing potential radiological impacts to aquatic biota
in response to the National Environmental Policy Act (NEPA), Proc. Symp.
Environmental Behaviour of Radionuclides Released in the Nuclear Power
Industry, Aix en Provence, 14 - 18 May 1973, IAEA Vienna, 1973, p 649-661.
- Turner, R.B. (1975): Effects of Continuous Radiation on Animal Populations,
Adv. in Radiation Biology vol 5, 1975, J.T. Lett, H. Adler (eds), Acad Press,
New York, San Francisco, London, p 83-144.
- Watson, D.G. (1970): Fall Chinook Salmon spawning in the vicinity of Hanford,
]947-1963, BNWL-1515.
- Whicker, F.W, Fraley jr, L. (1974): Effects of Ionizing Radiation on
Terrestrial Plant. Communities, in Adv. in Radiation Biology, vol 14, J.T.
Lett, H. Adler (eds), Acad Press, New York and London, p 317-366.
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Aan de symposiumvoorbereidi ngscomniissie

Geachte Heren,
Aan het panel 'milieu en gezondheid' heb ik 27 november twee
schriftelijke vragen gesteld.
De vragen betroffen:
1. De door prof. Blok genoemde schade aan de volksgezondheid ten
gevolge van natuurlijke achtergrondstraling, die door hem op 1%
v/erd geraamd. Deze schatting is gebaseerd op een risicoschatting
van 2.10""'' per hoofd van de bevolking per rem gedurende een risicoperiode van 30 jaar.
Ik verbond deze schatting met een verdubbelingsdosis van 300 rem,
hetgeen op hetzelfde neerkomt.
Gezien het feit dat in de literatuur (ondermeer Gofman en Tamplin)
schattingen voorkomen die duiden op een hoger sc'nadepercentage
dan 1% t.g.v. de natuurlijke achtergrondstraling (4-6%, zelfs wel
10%) heb ik het panel verzocht te antwoorden op de vraag of de
schattingen van prof. Blok (ICRP-Gezondheidsraad) mogelijk een
onderschatting van het werkelijke risico konden inhouden.
Het antwoord hierop bij monde van prof. Barendsen was m.i. zeer
onbevredigend, daar dit erop neerkwam, dat wanneer het al anders
zou zijn, men dit wel gemerkt zou hebben. Een stellingname uit het
ongerijmde die mij zeer onwetenschappelijk voorkomt. Onderzoekingen
op dit gebied zijn mij niet bekend, en naar ik meen de leden van
het panel evenmin. Op goede gronden kan ook gesteld worden dat
deze onderzoekingen daadwerkelijk onmogelijk of zeer moeilijk zouden zijn.
Hoewel prof. Barendsen een groot aantal groepen opsomde die in de
loop van de recente geschiedenis aan straling waren blootgesteld
(uraniumminers, de bekende penseelslachtoffers etc.) en waarvan de
waarnemingen thans voldoende kennis zouden hebben opgeleverd omtrent het risico van straling, vergat hij te vermelden dat in de
meeste gevallen de stralingsbelasting van deze groepen onbekend was
of slechts zeer ruw geschat. Er blijft dus nog wel een vraagteken
staan bij deze zekerheid, waarmee enkele panelleden meenden te
kunnen zeggen dat het stralingsrisico thans met voldoende zekerheid
kan worden afgeschaft.
2. Mijn tweede vraag betrof het bekende advies van de Reactorveiligheidscommissie:
'In geen enkel jaar mag op de meest bedreigde plaats de dosis meer
bedragen dan 5 millirem voor dè schildklier, de overige organen of
de huid 1 .
Wanneer inderdaad aan deze eisen kan worden voldaan - en enkele
panelleden beweerden met stelligheid dat dit mogelijk is - komt het
mij voor dat de wettelijke reserve van 170 millirem per hoofd
jaarlijks herzien kan worden.
Mijn vraag aan het panel was tweeledig:
1
Is het panel van mening dat inderdaad een herziening van de wettelijk toelaatbaar geachte stralingsbelasting wenselijk is, en is het
panel van mening dat de aanbeveling van de Commissie Reactorveiligheid in de praktijk hard gemaakt kan worden?'
Ik wees in dit verband op de recente problemen rond het radioactief
afval van de kerncentrale Dodewaard.

hoc antwoord van het panel, in dit geval bij monde van prof. Blok,
was eveneens zeer onbevredigend, daar deze in eerste instantie,
stelde dat het 'zonde van de tijd' was over een dergelijk onbelangrijk incident te discussiëren (problematiek rond Dodewaard).
Tijdens mij:; discussie niet:, het panel maakte ik duidelijk dat het
hier niet ging om een te hoge stralingsdosis slechts om het terrein van de centrale, maar dat naar alle waarschijnlijkheid bewoners om de centrale werden blootgesteld aan stralingsdoses die de
aanbeveling van de commissie ruim overschreden. Dit werd evenmin
van belang geacht. Het komt mij voor dat wanneer een representant
van de Gezondheidsraad als prof. Blok een dergelijke waardering
heeft voor een overschrijding van de geadviseerde maximale stralingsbelasting , die in geen enkel jaar mag v/orden overschreden,
aan de adviezen slechts een geringe waarde mag worden toegekend.
In een tweede fase van de discussie spitste de vraag zich toe op
mijn schatting van het werkelijke risico ter plaatse, waarachter
vraagtekens werden geplaatst. Ik wil hierbij aantekenen dat dit
mi-j niet meer van groot belang lijkt, gezien het gegeven antwoord
van prof. Blok. Het zetten van vraagtekens achter de dikte van
muren en hun transmissie voor harde gammastraling (dr. Beentjes)
is hier slechts een marginaal argument. Niettemin geef ik in een
bijlage enkele overwegingen weer die tot mijn standpunt hebben
geleid. Ik merk overigens op dat het Dodewaardincident in het geheel niet op zichzelf staat, zodat voor mij - en naar ik meen
vele anderen - de vraag open blijft of het advies van de commissie
in de praktijk kan v/orden waargemaakt.
Over een mogelijke herziening van de wettelijke toelaatbaar geachte
stralingsbelasting is in de discussie voor zover ik mij kan herinneren niets gezegd.
Resumerend wil ik stellen dat de beantwoording van mijn beide vragen door enkele leden van het panel zeer onvoldoende was, daar
deze berustte op irrelevante beweringen of onverantwoorde stellingnamen .
Rozenburg, 27.11.1975

Hoogachtend,
R.L. van Renesse
Amstelpad 4 3
Rozenburg

Bijlage: (bij bovenstaande brief)
Bijgaande figuur toont de transmissie van beton (soort massa 2,35)
voor harde gammastralers. (Publicatie ICRP)
De soortelijke massa van baksteen is 1,4 - 2,2 (Handbook of
Chemistry and Physios-section Fl), zodat een normale bakstenen
huismuur een hogere transmissie zal vertonen dan een in dikte
vergelijkbare betonnen muur.
Wanneer wij de dikte van een spouwmuur stellen op 14 cm (2 bakstenen van 7 cm dik), kan uit de figuur worden afgelezen dat de
transmissie daarvan voor gammastraling van Cobalt 60 (ionenwisselaars van de centrale) ten minste 50% bedraagt. Ramen hebben uiteraard een nog hogere transmissie.
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De stralingsdosis op de Waalbandijk bedraagt volgens publicaties
van de Volkskrant ca. 100 millirem in de periode dat het afval op
het terrein is 'opgeslagen'. (500 millirem jaarlijks, periode ca.
2,5 maand.) Deze gegevens werden in een uitzending via televisie
bevestigd.
Ca. de helft van genoemde dosis van 100 millirem dringt dus door
in de woningen voorzover deze boven de dijk uitkomen. Wanneer wij
aannemen dat enkele bewoners daar ten minste 8 uur per dag doorbrengen (slaapkamers), kan worden geconcludeerd dat deze een totale stralingsbelasting ontvangen van ten minste 15 millirem gedurende de opslag van het afval.
Ik ben mij ervan bewust dat een dergelijke stralingsdosis éénmalig
geen merkbare gevolgen zal hebben, waar het echter om gaat is dat
met het bovenstaande waarschijnlijk is gemaakt dat de aanbevelingen
van de Commissie Reactorveiligheid kennelijk eenvoudig overschreden kunnen worden in een maatschappij die haar verantwoordenjkheid t.a.v. de met kernenergie gepaard gaande risico's niet kent.

Thickness of concrete barrier,
(density=2.35 g/cm 3 )

cm

Fio. 14. Transmission through concrete of gamma-rays from
radium, Co 80 , Cs 1 ", Ir102 and Au" 8 .
(Radium, Co 80 and Cs"': NBS Handbook 54. Ir 192 : Ritz,
1958. Au 199 : Kirn et ai., 1954)
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TEKST DISKUSSIE PANEL "MAATSCHAPPIJ EN POLITIEK"

Aan deze diskussie werkten mee:
- voorzitter: ir. G.H. de Vries, wetenschappelijk

medewerker

Technische Hogeschool Twente.
- dr. P. Boskma, wetenschappelijk medewerker Technische Hogeschool Twente, onderafdeling de Wijsbegeerte en Maatschappi
wetenschappen.
- De Hr. J. Wolf, lid van het Dagelijks Bestuur van de Communistische Partij Nederland.
- De Hr. H. Ramaer, redakteur, tevens auteur van het boek
'De dans om het nucleair kalf'.
- De Hr. A.G. v.d. Spek, lid Tweede Kamer der Staten Generaal
voor de Pacifistisch Socialistische Partij.
- drs. C. Uitham, wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Groningen.
- ir. A. Voortman, lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor
de Partij van de Arbeid.
- ir. R. van Erpers Royaards, verbonden aan de Samenwerkende
Elekriciteits Productiebedrijven N.V.
- drs. R.J.S. Harry, verbonden aan het Reactor Centrum
Nederland.

Verder zult U aantreffen:
- e e n bijdrage van C. Uitham, B. de Vries en C. Zijlstra inge
leverd op het symposium.
- een kort verslag van de diskussie (op gekleurd papier)
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KORT

'VERSLAG' DISKUSSIE PANEL "MAATSCHAPPIJ EN POLITIEK"

A. Probleem van beveiliging tegen misbruik van splijtbaar
materiaal.
Tussen de panelleden bestond verschil van mening over de aard,
omvang en ernst van dit probleem. Die panelleden die nadruk
legden op de sociale context van het probleem, waren in het
algemeen meer van de mogelijkheden voor onttrekken van splijtbaar materiaal overtuigd, dan diegenen die de mogelijkheden
van technische beveiliging tegen misbruik voorop stelden.
Bovendien bestond er verschil van mening over de plaatsen
waar ontvreemding van splijtstof zou kunnen plaats vinden, en
de effecten van maatregelen daartegen op de maatschappelijke
orde (b.v. politiestaat).
B. De rol van de Duitse Bondsrepubliek
Tussen de panelleden bestond verschil van mening over de onderligende (militaire met name) motieven van de BRD om aan "Kalkar" te participeren. Dit meningsverschil leide tot een verschillend inschatten van de risico's en de tenemen maatregelen
inzake Kalkar. Geen verschil van mening bestond over de gevaren
van proliferatie van kernwapens en het drempelverlagend effect
van de introduktie van civiele kernenergie. Expliciet werd gewaarschuwd tegen een West-Europese kernmacht.
C. Autonomie van wetenschappelijke en technologische kennis
Uitvoerig is gediskussieerd over de vraag of en in welke mate
wetenschappelijke en technologische kennis beheersbaar is vanuit politieke opties. Panelleden verschilden van mening over
de vraag in hoeverre een andere maatschappelijke ordening een
wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren ter verlichting van dit
probleem. Ter sprake werd gebracht dat ook bij andere technisch
wetenschappelijke ontwikkelingen, b.v. moleculaire biologie,
verontrustende ontwikkelingen voor de maatschappij kunnen optreden. Drie kriteria voor het beoordelen van de maatschappelijke
implikaties van technologische en wetenschappelijke antwoorden
werden expliciet vermeld, te weten:
- (ir)reversibiliteit van gevolgen
- de begrenzingen in plaats en tijd
- overleving van de menselijke soort
Opgemerkt werd dat de kennis systematisch door bepaalde belangengroeperingen wordt gebruikt ter realisereing van hun doeleinden, die in een breder maatschappelijk kader slechts partieel blijken te zijn.
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In eers te instant ie zou ik de pane 11 ode n de gelegen he id wi11en gev en, v oor zover
ze nog niet schri ft. " " ki o f va noch ro p.d aan h et v:oor d zijn geweest, iec s te vertellen over hun a crit erg ron d en hun s tandpur.t in de kwesties waar w e he t va nmiddag
over zullen hebben.
En diegenen dio wel schriftelijk of mondeling het een en ander aan u hebben meegedeeld, zal ik zeev kort het woord vragen, voor zover zij dat nog wensen,
In de tweede plaats, ik denk dat daar een klein half uur mee gemoeid zal zijn,
zou ik dan willen voorstellen dat we beginnen net de internationale problemen,
problemen bij beveiliging tegen misbruik, proliferatieproblemen, etc.
Tot slot, aan het eind van de ochtend is gezegd dat u vrager, kunt stellen,
schriftelijk en dat die vragen dan na de pauze zullen worden behandeld. In overleg met de panelleden hebben we besloten dat we een iets andere procedure zullen
volqen, in die zin dat u, direkt nadat de panelleden hun woordje 'nebben gezegd,
al aan de orde kunt komen en mondeling vragen kunt stellen. Voor wie dat een
bezwaar is, kan dat uiteraard ook schriftelijk doen. Maar liefst dan uiteraard
in de theepauze or1, een al te grete chaos te voorkomen.
Dames en heren, ik zou op dit ogenblik willen beginnen met de verschillende uiteenzettingen door de panelleden. De heer Boskma is vanochtend uitvoerig aan het
woord geweest en heeft afgezien van het in beslag nemen van tijd op deze middag,
jn de vorm van een monoloog. De eerste spreker die ik zou willen vragen zijn
standpunt uit de doeken te doen is de heer Erpers Royaards. Gaat u gang.
Erpers Royaards:
Ja, dank u, mijnheer de voorzitter. U heeft me vijf minuten gegeven en dat is
natuurlijk onvoldoende om een heel standpunt uiteen te zetten. Ik dacht ook, na
uw inleiding, dat er niemand in de zaal zich er over verwondert, dat ik een voorstander van kernenergie ben. Voorstander wordt, meen ik, nogal vaak gedefinieerd
als iemand die niet volstrekt kernenergie afwijst en als zodanig ben ik eenvoorstander. Overigens meen ik om allerlei redenen en afwegingen van verschillende
belangen, kernenergie naar onze overtuiging, een aanvaardbare, misschien onvermijdelijke, zaak is. Voor deze discussie vanmiddag," zou ik even me af willen
vragen, mezelf tot voorstander gebombardeerd hebbende, hoe komt het dan dat er
in de maatschappij zo'n geweldige oppositie tegen de ontwikkeling van de kernenergie in het algemeen is, en dat dat zich nogal sterk ontlaadt op de weerstand
tegen verdere ontwikkelingen bij de snelle kweekreactor. Ik dacht ook, uit de
hele discussie vanmorgen, dat het duidelijk was, dat voor een ieder de verbinding van de technologische ontwikkelingen van de kernenergie voor elektriciteitsopwekking, onverbrekelijk verbonden zijn aan de wijze waarop het ontstaan is en
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ook onverbrekelijk verbonden zijn aan militaire toepassing van de kernenergie.
Wellicht Is het dus ook zo, dat de nogal zware onrustgevoelens over die militaire oncw:kkelingen, de mensen het idee geven, daar kan ik niks aan doen. Ik
zal mij er in ieder geval, wat ik kan, tegen verzetten dat dit zich in belangrijke mate ontlaadt, in die ontwikkelingen in de kernenergie die eventueel wel
toegankelijk zijn voor akties van de burger. Ik geloof ook dat dit sterk gestimuleerd wordt door een algemene ontwikkeling in de wereld, waarbij ook voortdurend oorlogsdreiging op kleine schaal weliswaar op het ogenblik nog, blijft bestaan en dat iedereen voortdurend sterk met deze oorlogsdreiging blijft geconfronteerd. Deze zaak blijft ieder vers en duidelijk voor ogen staan. Haar er is
natuurlijk ook, of waarschijnlijk ook, het algemene gevoel van onbehagen in de
maatschappij tegen technologische ontwikkeling in het algemeen. En vermoedelijk
wordt dit gevoel van onbehagen zeer sterk toegespitst op de ontwikkelingen van
de technologie van de kernenergie, omdat dat veelal wordt gezien als de verstgaande ontwikkeling van de technologie.
Dan zijn er ook vele onheilsvoorspellingen in de hele wereld, op allerlei gebied. Die zijn soms, naar mijn mening, duidelijk gefundeerd, in andere opzichten
wat minder gefundeerd. Het maakt deze emotionele geladenheid van de hele discussie dan ook buitengewoon moeilijk en naar de mening van diegenen die trachten deze discussie op technisch en wetenschappelijk terrein te voeren, is het
ook erg moeilijk je te beperken tot argumenten die zinnig zijn en een beetje
afstand te nemen van discussies die erg sterk zijn toegespitst op het achtereenvolgens poneren van allerlei krantenkoppen.
Het is ook, geloof ik zo, dat de mogelijkheden om aangrijpingspunten te vinden
bij de ontwikkelingen van de kernenergie, bijzonder groot zijn, groter zijn dan
bij enige andere moderne ontwikkeling van de technologie aanwezig is. Dit komt
ook voort uit het ontstaan van de kernenergie, waarbij een ieder die daar aanvankelijk bij betrokken is geweest, gemeend heeft dat je de ontwikkeling van de
kernenergie zo veel mogelijk moest begeleiden en dat dat sterk gereglementeerd
moest worden. Sterk door wettelijke regelingen omkleed en dientengevolge is het
ook buitengewoon toegankelijk voor initiatieven vanuit de samenleving om daar
op in te grijpen. Veel meer dan enige andere technologie het geval is. Dit
maakt het mogelijk om de onlustgevoelens, het gevoel van onbehagen, te kanaliseren via akties op het gebied van kernenergie. Ik heb vijf minuten gekregen
mijnheer de voorzitter, ik weet niet of ik daar al overheen ben, dan wou ik het
hier maar bij laten.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. De heer Harry zou ik willen verzoeken in dezelfde tijd ongeveer zijn standpunt uiteen te zetten. Ik begrijp dat het erg moeilijk is.
Harry :
Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Zoals u mij al aankondigde, ik ben projektleider splijtstofbewaking. Om dat even iets verder toe te lichten, het Reactor
Centrum Nederland is dus een researchinstelling, die dus research en ontwikkelingswerk doet. En na het tot standkomen van het non—proliferatie—verdrag was
het duidelijk dat er ook inspecties uitgevoerd zouden kunnen worden. En om dus
mee te werken aan het tot stand komen van apparatuur die inspecteurs kunnen gebruiken om onafhankelijke metingen te doen is nogal wat research en ontwikkelingswerk nodig. En ook het Reactor Centrum Nederland draagt daaraan bij. In de Euratomlanden zijn wij verenigd met centra uit Denemarken, Engeland, Duitsland,.
België, Italië, die dus allemaal aan dit technische werk meedragen. Ik zou voor
de discussies hier een paar punten uit het onderwerp splijtstofbewaking een
beetje duidelijk willen stellen.en toelichten, zodat, wat u betreft, u wat informatie tot uw beschikking heeft.
Een punt van het Non-proliferatie Verdrag, dat niet sterk benadrukt kan worden,
is dat dit de eerste keer is in de hele wereldgeschiedenis, dat soevereine
staten een internationale organisatie toestemming geven op hun eigen grondgebied inspecties uit te voeren. Voordien zijn er nooit verdragen geweest waarbij
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internationale inspecties op deze schaal toegestaan werden door soevereine
staten, dat is een van de verdiensten van het non-proliferatic verdrag en als
zodanig s taat het non - proliferatie verdrag dus ook model voor overeenkomsten
die op het ogenblik, genaakt zouden moeten vrarden, die ook gedeeltelijk al gemaakt zijn, voor andere kontrole-doeleinden. Verder is het zo dat in dat nonproliferatie verdrag een mechanisme is ingebouwd, waardoor het verdrag zichzelf
zou kunnen prolifereren, het is n.l. zo dat de staten die dat non-proliferatie
verdrag hebben ondertekend, zich ook verplichten om bij leveringen van nucleaire
materialen aan andere landen te eisen, dat deze materialen ook weer onder deze
internationale kontrole worden gesteld. Men zegt wel, het is makkelijk om zo'n
verdrag op te zeggen, het is dan wel zo dat wanneer een land ooit om een of
andere reden dat wil opzeggen omdat het dus nucleair wil gaan, dat moet doen
onder opgaaf van redenen, dat bekend wordt bij alle ondertekenaars van het nonproliferatie verdrag en bij de veiligheidsraad. De redenen zullen meestal de
veiligheid van die staat zijn, tengevolge van een bepaalde situatie en oo die
manier is die situatie dus ook bij de veiligheidsraad bekend. Zuid-Afrika is
de laatste tijd erg in het nieuws geweest en het is dus ook zo dat in de Kamer
besloten is dat een reactorvat aan Zuid-Afrika uitsluitend geleverd kan worden
wanneer Zuid-Afrika bereid is de kontrole op basis van het non-proliferatie
verdrag toe te staan.
Een begrip wat in de splijtstofbewaking een belangrijke rol speelt, en erg
onder discussie staat en vaak tot verwarring aanleiding geeft, is het z.g.
"material onaccounted for!1 in het Nederland noemen we dat "onboekbaar materiaal",
u kent allemaal wel de ouderwetse kruidenier die vroeger een baal suiker ontving van 50 kilo, hij gooide die suiker in een bak, dat werd uitgewogen aan de
klanten in ponden en kilo's en op een gegeven moment had hij 49^ kilo verkocht
en die bak was leeg. Er lag alleen nog wat stof en wat viezigheid in. Dan is
er dus een halve kilo verdwenen, dat is nou "material onaccounted for". Ook in
de nucleaire technologie waar dus erg nauwkeurig en precies gewerkt wordt, zal
men toch in handschoenen-kasten besmette handschoenen hebben, en zal bij het
polijsten van Pilit op de juiste diameter of de juiste lengte stof hebben dat
door filters verdwijnt enzo, en op die manier verdwijnt er gewoon een bepaalde
hoeveelheid materiaal ongekontroleerd. Dat kan oplopen tot misschien wel
misschien voor sommige installaties zelfs wel tot de orde van 1 a 2%, afhankelijk van de produktie. Dat is dus beslist geen materiaal wat beschikbaar is
om te stelen, om achterover te drukken en om kernwapens te gaan fabriceren,
maar dat is een heel normaal verschijnsel, wat voor mij in ieder geval niets
verontrustends heeft. Dan wou ik nog even wijzen op het feit dat in de reactor,
of dat nou een snelle' kweekreactor is of een andere vermogensreactor, de splijtstof altijd aanwezig is in splijtstof-elementen. Men doet technisch zijn uiterste
best om te zorgen dat de splijtstof binnen zijn omhulling van het splijtstofelement besloten blijft, en dat splijtstof die gefabriceerd is in het splijtstofelement in een reactor geplaatst wordt en later daaruit weer verdwijnt naar
een opwerkingsfabriek. Dan kan heel eenvoudig gekontroleerd worden door eenvoudig deze splijtstofelementen te identificeren en te tellen. Daar is geen
enkel verlies van splijtstof mogelijk. Een onttrekking van plutonium uit een
snelle kweekreactor ten behoeve van kernwapenfabrikage is dan ook technisch gezien, volkomen onmogelijk, dat dat ongedetekteerd zou plaats vinden. De internationale inspectieorganen staan daar garant voor dat dat niet gebeurt. Ook
Nederland is door het Euratom-verdrag gebonden sinds 1957. De inspektie op
basis van het Euratom-verdrag gaat verder dan de inspektie die door de I.A.E.A.
is toegestaan. Ik zou dan in tegenstelling tot wat de heer Boskma in zijn verhaal in het symposiumboek geschreven heeft, willen stellen dat de Euratominspektie veel verder gaat, veel effektiever is dan die I.A.E.A.-kontrole.
Als men spreekt over het eenvoudig fabriceren van kernwapens, door dissidente
groepen dan moet men zich wel realiseren dat ook het fabriceren van een wapen
een heel moeilijke zaak is, 2eker wanneer men niet voldoende kennis heeft over "
de samenstelling van het materiaal en dergelijke. De wapenfabrikage waar vaak

aer.akkeli jk over gesproken wordt, ~.o van materiaal wordt ontvreemd, r;sr: zot
oen wapen in elkaar en bedreigt daarmee een grote stad, is toer. tan technisch
:;o omvangrijk probleem dat men naar alle waarschijnlijkheid mag verwachten dat
zulke zaker. niet zo gauw zullen gebeuren en dat dissidente groepen waarschijnlijk wei andere wegen zuilen bewandelen om de maatschappij ernstig te bedreiger. .
Voorzitter:
Fijn, üar.k u vriendelijk. Ook de heer Ramaer heeft in liet symposiumboek geschreven en ziet op dit ogenblik af van verdere toelichting of een halve minuut?
Ramaer:

Ik wilde ever, ter aanvulling cp wat ik in mijn korte bijdrage in liet symposiumboek heb geschreven nog een punt benadrukken omdat we hier spreken over het
SNR-projekt on ik geschreven heb over kernenergie in Nederland in het algemeen.
Ik wilde n.l. benadrukken dat het SNR-projekt heel duidelijk, duidelijker nog
dan eigenlijk andere kernenergieprojekten in Nederland heeft laten zien, dat
er een economische achtergrond is, een heel sterke economische achtergrond.
Het is zo dat in 1961,_ dat is al lang geleden dus, de eerste kontakten zijn geweest tussen Neratoom - ik neem aan dat dat wel bekend is, die industriegroep
van Philips, Rijn-Schelde-Verolme en V.M.F. en T.N.O. - en men is toen begonnen
aan het ontwikkelingswerk op het gebied van de natriumtechnologie. Op dat moment
was het zo dat de marktprijzen voor het ruwe natrium verschrikkelijk aan het
kelderen waren, die zakten op datzelfde moment tot 5 dollar/pound. En wanneer
we dan nu 10 jaar later, 15 jaar later, horen dat het achterliggende motief •
voor de ontwikkeling van de snelle kweekreactor het mogelijk uraantekort in de
wereld is, dan wil ik nog eens heel duidelijk stellen dat op het moment toen
men begonnen is met het eerste begin van het ontwikkelingswerk van de kweekreactor, dat dat toen geenszins het geval was en mijn mening is dan ook dat de
achterliggende oorzaak dat men op zo relatief vroeg tijdstip al begonnen is met
het SNR-projekt, dat we dat moeten zoeken in de konkurrentiesfeer, de economische konkurrentiesfeer. De Nederlandse industrie en in het bijzonder Neratoom
wilde dit keer zeker niet de boot missen en wilde in de voorste rijen lopen op
kernenergiegebied zoals minister Zijlstra dat in 1955 bij de opening van het
Reactor Centrum Nederland nog eens gesteld had.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. De volgende spreker is de heer Van der Spek
Als hij kort zou willen zijn.

(PSPi.

Van der Spek:
Twee minuten is net mooi voor een anekdote lijkt mij. Maar 29 of 30 jaar geleden,
in ieder geval kort na de bevrijding, was ik in de grote collegezaal van het
oude laboratorium voor fysica, waar prof. L. Rosenveld uit Utrecht toen een
speech hield in verband met het kernwapen en in een zeer volle collegezaal die
speech beëindigde met ook betrekkelijk emotioneel uitgesproken woorden: "Deze
v/ereld zal socialistisch zijn of zij zal niet zijn1'. En hoewel-de externe democratisering van het wetenschappelijk onderwijs toen nog nauwelijks enige vorderingen had gemaakt barstte de zaal in gejuich uit na die woorden. Ik weet niet
of het ondanks die woorden was, het was in ieder geval na die woorden. Sindsdien heeft ondanks de toenemende externe democratisering het engagement aan
onze instelling van hoger onderwijs in deze richting zeker, dacht ik, aan kracht
verloren hoewel er ook tekenen van opleven hier en daar wel eens geweest zijn,
bepaalde aktiviteiten en wellicht dat deze gebeurtenis van vandaag er een voorbeeld van is. Ik zeg het om n.l. even in te haken op wat ik een beetje bedoeld
heb met de slotwoorden van mijn artikeltje n.l. dat tegenover de overtuiging
dat hier de zaken aan de orde zijn die van zo enorm belang zijn voor het leven
van iedereen, dat je ze geheel door de gemeenschap moet laten bekijken en kontroleren en in handen hebben. Dat is eigenlijk de achtergrond dacht ik van die
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woorden van Rosenveld en dat daar tegenover de feitelijke ontwikkeling een omgekeerde is geweest. Je kunt natuurlijk van overheden naar mijn gevoel terecht
zeggen dat ze niet zo erg in strijd kunnen handelen met de belangen van de
particuliere ondernemingen waar ze iets mee te maken hebber., naar een beetje
1
n cheque kunnen ze af t>n toe zijn. Voorzover ze dat kunnen is dat in toenemende
mate uit hun handen gegaan, wat de ontwikkelingen op dit gebied in de V.S. en
Engeland bijvoorbeeld laten zien, wat naar mijn gevoel ook te maken heeft met
het verval van Euratom en dat blijkt dan ook hoe zwak dan uiteindelijk die
greep is op de hele gang van zaken. Uit de internationale verdragen op dit gebied blijkt wanneer ze gaan over militaire zaken en waar dan soms een beetje
waarborgen in begrepen worden, schijnbaar waar in de praktijk blijkt niets var.
terecht te konen wanneer ze gericht zijn op de ontwikkeling van kernenergie
zelf, waar dan zelf weer zwakke waarborgen inzitten voor misbruik. Ik ga gan
niet, hoewel de verleiding erg groot is om aanzienlijk langer dan 2 minuten
te spreken ir. op het N W . Naar wat er zojuist over gezegd is door de heer Harry.
Wanneer ze gericht zijn tegen militair gebruik van kernenergie vertonen ze ook
zoveel lacunes, dat je de grootste zorgen, naar mijn gevoel, moet hebben over
wat uiteindelijk 'gebeurt, gegeven dat deze hele euforie van verdragen en afspraken toch bij allerhande mensen het sfeertje wekt: er wordt toch wel goed
voor ons gezorgd.
Voorzitter:
Fijn, dank u vriendelijk. De heer Uitham.
Uitham:
Ja, voorzitter, misschien overschrijdt ik wel niet zoals de andere deelnemers
tot nu toe met 'n paar minuten toe m'n bijdrage, maar ik wou om te beginnen
ook anekdotisch inhaken op een opmerking van Goedkoop vanmorgen over onze fragmenten uit de geschiedenis van het Kalkar-projekt, die wij hebben bijgedragen.
Hij zegt dat is hier in Delft begonnen. Ik wou iets vertellen over, dacht ik,
een ontwikkeling die in Delft heeft plaatsgevonden en d.ie invloed heeft gehad
op de doelstelling van de R.C.N. Zo rond dezelfde tijd werd hier in Delft gewerkt evenals in de V.S. aan een onderzoek naar de toepassing van kernreactoren
voor scheepvaartsvoortstuwing, dat was een projekt dat uitgevoerd werd in samenwerking met TH Delft, Neratoom en de marine. Direkt daarop zijn de statuten van
het R.C.N., waarin stond dat het R.C.N. zou werken ten behoeve van vredesdoeleinden, vervangen door de toepassing van werken op het gebied van de kernenergie
uitgezonderd ter vervaardiging van atoomwapens, waarbij zo'n projfekt eventueel
binnen die doelstelling zou kunnen vallen. Dat projekt is overigens later stilgelegd en dat kwam hoofdzakelijk doordat het Kalkar-projekt na verloop van tijd
meer prioriteit kreeg. Ik dacht dat de industrie die daarbij betrokken was op
wat kortere termijn mogelijkheden zag voor winstrealisatie. Maar dat is dus
een anekdotische aanvulling op deze fragmenten. Wij hebben naast die fragmenten
uit de Kalkar een bijdrage geleverd via de Nieuwe Linie.' Die is deze morgen op
het symposium verstrekt, ik weet niet of iedereen die gelezen heeft. Ik wilde
een aantal van die conclusies uit deze netwerk-analyse confronteren met een
aantal belangrijke elementen uit de geschiedenis van het Kalkar-projekt en wat
dan opvalt is dat de organisatie die tot nu beslist over de verdeling van de
gelden voor de R en D van dat projekt, dat is de industriële raad voor de kernenergie (I.R.K.), die in die besluitvorming een belangrijke positie inneemt.
En dat is iets wat ook uit de netwerk-analyse komt, die I.R.K. komt naar voren
als de meest centrale organisatie. Zij bundelde in 1972 direkt via verdeelde
benoemingen dertig belangrijke instellingen, organisaties en bedrijven op het
gebied van kernenergie. Die invloedrijke positie van de I.R.K. wordt dacht ik,
mede versterkt door haar inzicht in het politiek haalbare en dat wordt verkregen
door deelname van top-ambtenaren van het departement van Economische Zaken
aan besprekingen in die raad. De positie, die de leden van die I.R.K. in de
industrie, de elektriciteitsbedrijven en de research-instellingen bezitten vormt
een bron van macht. De leden uit de industrie ontlenen hun macht aan de be-
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schikkingsbevoegdheid, die de door hen vertegenwoordigde ondernemingen hebben
over de produktiemiddelen. Die vrijheid is natuurlijk niet helemaal zonder
grenzen binnen ons economisch stelsel. Een tweede inachtsbron is die van de
leden van de elektriciteitssector, die bestaat uit een grote mate van autonomie in de bepaling van het elektriciteitsbeleid met name met betrekking tot
de kernenergie. Misschien dat ik later in de discussie daar nog op terug kan
komen. Ik wil het kort laten voorzitter. Die I.R.K, is door haar goede toegang
tot de hoogste uitvoerende organen, haar informatie-voorsprong en de machtsbasis van de leden, in staat de beleidskeuze van de minister van Economische
Zaken ten aanzien van de alternatieven in het kernenergiebeleid mede te bepalen.
Ze kan ze zelfs beperken tot die alternatieven die liggen binnen de economischtechnische belangensfeer van de industrie en de elektriciteitsbedrijven.
Voorzitte r:
Fijn, dank u vriendelijk.
De laatste spreker in het rijtje, omdat Wolf ervan heeft afgezien omdat hij
vanochtend aan het woord is geweest, is Voortman (PvdA). Ik geef hem graag het
woord.
Voortman:
Echt, 'n paar ruxnuten is heel globaal. Het standpunt van de PvdA-fraktie ten
opzichte van het beleid inzake kernenergie is dat het een erg terughoudend
beleid moet-zijn. Concreet betekent dat geen besluit dat verder uitbouwt aan
het kernenergiesysteem zolang er geen oplossing in zicht is voor niet-opgeloste
problemen; niet opgeloste problemen die ten dele ook alleen maar ernstiger
dreigen te worden bij die uitbouw. Algemeen gezegd gaat het daarbij om de
technologische beheersing, om een beheersing van de veiligheidsproliferatieproblematiek en om een politieke beheersing van dat hele systeem, die tegelijkertijd ook democratisch kan heten. Tegen die achtergrond is ook indertijd
stelling genomen tegen het voorstel een fonds snelle kweekreactoren te gaan
instellen. De PvdA-fraktie is daar met de vier andere linkse progressieve
frakties tegen geweest, met de al genoemde argumenten, met ook als bijkomend
argument nog het financiële.beslag dat zo'n verdere uitbouw via de snelle
kweekreactor op middelen zou gaan leggen, ook al waren dat dan speciaal geheten middelen, een financieel beslag dit duidelijk ook ten opzichte van de
ontwikkeling van alternatieve mogelijkheden zou gaan. We hebben.bij die gelegenheid nog een, zoals dat heet, constructieve poging gedaan om dat speciale
fonds in een algemeen energiefonds omgezet te krijgen, overigens met vraagtekens bij het fondskarakter van zoiets. Maar de meerderheid van de Kamer heeft
toen anders besloten, ook onder de druk van de toenmalige minister van Economische Zaken, die zich al vergaand gecompromiteerd had ten aanzien van dat
Kalkar-projekt en heeft dus wel voor dat projekt gekozen. Sindsien hebben wij
pogingen•ondernomen om deelname te beëindigen en bij die pogingen worden we
steeds effektiever ondersteund door een ontwikkeling die gaat in een richting
van steeds minder beheersbaarheid van het financiële aspekt van het projekt.
Voorzitter:
Fijn, dank u vriendelijk.
Dames en heren, nu weet u met wie u te maken heeft. Ik zou willen voorstellen
nu met de discussie te beginnen. Voorzover u uit de zaal daaraan wilt deelnemen, bent u. van harte welkom uiteraard. Zoudt u dan zo vriendelijk willen zijn
door met weet ik wat mijn aandacht te trekken en op te staan. U kunt gewoon
door hard te spreken u verstaanbaar maken. Wilt u ook uw naam zeggen dat is •
in verband met de verslaglegging erg plezierig.
Een eerste vraagsteller al.
Wijnant:
Mijn naam is Wijnant. We hebben het er inderdaad over gehad dat deze kernenergiezaken bijzonder emotioneel beladen zijn, daar zijn wat onrustgevoelens ge-
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wekt zo hier en links en rechts. We hebben vanochtend prachtig kunnen zien aan
allerlei koppen in de krant die daarover gingen. Je kunt je inderdaad afvragen
waarom dat zo loopt. Bovendien zou ik willen inhaken op de tegenwoordige tijd.
Op wat betreft de arbeidsmarkt heb ik me afgevraagd waarom die alternatieven
die inderdaad mogelijk zijn niet zijn uitgewerkt en er zijn er een hele reeks
te noemen die ook direkt toepasbaar zijn: isolaties van huizen, toepassing van
de warmtebron, terugwinning van de warmte, waarom worden die niet uitgewerkt.
Die zullen veel meer werkvoorziening geven en die zullen ook wat betreft de
kosten aanzienlijk beter zijn. Met andere woorden waarom worden de alternatieven niet uitgewerkt en dat zou dus ongetwijfeld ook de onlustgevoelens en
het onbehagen tegengaan.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk.

Is dit iets voor Boskma?

Boskma:
Ik kan er wel iets over zeggen, er wordt sinds vorig jaar geprobeerd een breed
programma aan energieonderzoek op te zetten hier in Nederland door een groep
die door Trip is aangewezen.
Zaal:
Die rapporten liggen al drie jaar onder tafel en komen niet meer onder de tafel
vandaan.
Boskma:
Die rapporten van de LSEO zijn nog geen drie jaar oud, maar het is wel waar
dat daar op het ogenblik nog niet veel mee gebeurt. Het grote punt is natuurlijk dat je in de feitelijke situatie van het ogenblik zeer grote bestedingen
hebt in de sector van de kernenergie, en verder is er ontzettend weinig geld
voorradig. Dus het tijdstip voor politieke beslissing!
Zaal:
Daarom ben ik blij dat er zoveel politici in organisaties
Erpers

zitten.

Royaards:

Ik zou er graag wat anders over zeggen mijnheer de voorzitter. Daar wordt wel
degelijk veel naar gekeken. De zaak is natuurlijk dat er vier miljoen huisgezinnen in Nederland zijn en voordat deze zaken die dan nu ontwikkeld moeten
worden hun weg gevonden hebben via vervanging van bestaande zaken in onze
gezinshuishoudingen dan zijn we wel een aantal tiental jaren verder. En in die
tussentijd moet er ook wel wat gebeuren en we mogen er op dit moment althans
van uitgaan dat we zoeken naar een min of meer in stand houden van een samenleving en een maatschappij welvaartspeil dat we op dit moment hebben, en dan
is dit zeer zeker -niet voldoende met deze zaken de eerstvolgende tientallen
jaren het U-' kort aan energie op te vangen.
Voorzitter:
Dank » v
Ga 1 •

li;' .

Sudmeijer:
Mijn naam is Sudmeijer en ik zou vooral willen ingaan op een opmerking die
Van Erpers Royaards maakte. Het is wat vervelend cm inderdaad wel eens te
moeten vaststellen dat de discussie over kernenergie w e l eens wat emotioneel
wordt, maar ik geloof dat u zich toch wel moet realiseren dat. het enerzijds
om betrekkelijk kleine groeperingen van zeer fanatieke voorstanders of anderzijds zeer fanatieke tegenstanders gaat. Het gros van de discussie, heb ik wel •
gemerkt, verloopt in dit opzicht heel wat zakelijker dan u zich misschien gerealiseerd hebt, maar ik zou eigenlijk op een andere opmerking van u willen
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ingaan. U vertelde ons dat de kernenergie meer dan welke andere technologie
ook vatbaar was voor .ingrijpen van buitenaf, en ik geloof als ik zo mijn herinnering eens naga, dat er wel degelijk verschillende technologieën zijn waar
dat het geval is. O.a. in de luchtvaart, waar de reglementering een voorwaarde
is. Het hele systeem dat opgebouwd is uit voorschriften en een geweldig overheidsapparaat om het te kontroleren dat heeft zo'n omvang aangenomen dat daar
een verantwoorde industrie uitgegroeid is. En dat is precies wat ik in de kernenergie eigenlijk behoorlijk mis. Vaak is ook de hoeveelheid wetenschappelijk
materiaal daar niet voor aanwezig of de ervaring niet voldoende, maar ook omdat de voorschriften gewoon nog niet geformuleerd zijn en dat is natuurlijk in
de eerste plaats een politieke en maatschappelijke kwestie om vast te stellen
wat we willen accepteren en we hebben vanmorgen gezien dat. die kwantificering
daarvan niet zo erg goed mogelijk is. Het lijkt mij een probleem waarover wij
van u willen horen hoe dat moet gebeuren. Er is eigenlijk heel weinig gekwantificeerd, heel weinig aan voorschriften waar we aan kunnen toetsen of we een
bepaalde ontwikkeling wel of niet willen hebben en dat moet toch heel nuchter
en zakelijk kunnen gebeuren.
Erper.s Royaards :
Ja, nogmaals mijnheer de voorzitter, ik wil helemaal niet zeggen dat andere
technologieën nou zoveel minder zijn of dat het daar niet goed gaat. Haar mij
is niet bekend dat er enige vergunningsprocedure van de overheid verbonden
is aan hearing procedure en alle andere inspraakprocedures waar de kernenergie
van overloopt. Ik weet dat er natuurlijk van overheidszijde een geweldige hoeveelheid maatregelen opgericht worden om de kernenergie te kontroleren, dat is
zeker, daar hebben ze dat gemeen met de luchtvaart. Maar dat er hearings en
dergelijke gebeuren voordat er een nieuw vliegtuig gaat vliegen, daar heb ik
nog nooit van gehoord. Maar u misschien wel.
Sudmeijer:
Het is v/el zo, dat een vliegtuigfabrikant verplicht is
kans op een bepaald ongeval met zo'n vliegtuig kleiner
aangegeven waarde. Naast nog vele andere specificaties
tonen. Ik. zie dat dat in de kernenergie onmogelijk is,
we er goed aan doen hier een bepaalde keuze te maken.

aan te tonen dat de
is dan de door de wet
en dat moet hij aanen ik vraag me af of

Erpens Royaards:
Jawel, dezelfde reden geldt voor de kernenergie. En als u dergelijke catagorische ontkenningen in de luchtvaart gaat invoeren dan weet ik ook niet waar
het naar toe moet.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk.
Ik zou op dit ogenblik de discussie iets willen structureren. Er zijn in de
voorbereide papers een groot aantal opmerkingen gemaakt en ook in de mondelinge presentatie hier, die betrekking hebben op misbruik en de beveiliging
daartegen van splijtbaar materiaal. Ik zou in eerste instantie een blok van
de discussie daaraan willen besteden, ik ben bang dat we anders van de hak op
de tak springen en een overzicht van wat de serieuze problemen zijn verliezen.
Dus ik zou in de eerste instantie diegenen die vragen willen stellen, opmerkingen willen maken over, misbruik van splijtbaar materiaal, proliferatieproblemen etc., die op het ogenblik het woord willen geven. Andere vragen komen
in de loop van de middag ongetwijfeld nog aan de orde.
U v/as de eerste ja.
Klinkenberg:
Klinkenberg is mijr. r,aam. Deze panelgroep heet maatschappij en politiek. Het
viel mij ook al op in uw introduktie dat u in feite het hele vraagstuk, het
fundamentele vraagstuk van de maatschappelijke organisatie waarbinnen zich
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wetenschap in het algemeen en de kernenergie in het bijzonder ontwikkelt dat
u dat niet aan de orde gesteld hebt. Ik heb het gevoel dat wanneer u nu gaat
voorstellen, om grof te spreken over het probleem van splijtbaar materiaal,
dat u in feite een aantal achterhaalde onderwerpen gaat behandelen voordat er
wezenlijk aan de orde is gesteld wat het fundamentele vraagstuk is waar in
feite Boskma mee geëindigd is, n.l. hoe gedraagt zich de wetenschap ten opzichte van de maatschappij en de maatschappij ten opzichte van de wetenschap.
Ik zou willen voorstellen dit als eerste aan de orde te stellen.
Voorzitter:
Ik ben het eens dat dit het belangrijkste probleem is. Ik zou bij mijn oorspronkelijke voorstel willen blijven om de volgende reden. Het lijkt mij verstandig om het algemeen probleem, dat u terecht aan de orde stelt, te bespreken aan de hand van concrete gevallen, aan de hand van casestudies en bijzondere gevallen en dat we door daarover te praten ongetwijfeld een inzicht
kunnen krijgen op het algemene probleem van nu. Ik ben het. met u eens dat dat
het grondprobleem is.
Ik zou op grond van dit argument door willen gaan met hetgeen voorgesteld is
tenzij er erge grote oppositie is.
Van Dokkenburg:
Ik ben H. v. Dokkenburg. Ik begreep ook ondermeer van de heer Harry, dat met
name gevaren zouden bestaan op het punt van terreurgroepen. Stelen van splijtbaar materiaal, bijv, uit' kerncentrales zou ook uit een andere voorraad kunnen
zijn. Mijn vraag is aan de heer Boskma, waarvan ik toch min of meer andere
geluiden heb gehoord, of dat nu het doorslaggevende gevaar is wat er aan de
splijtstofproduktie verbonden is.
Voorzitter:
Deze vraag lijkt mij meer iets voor mijnheer

Wolf.

Wolf:
Ik ben het wel met u eens dat dit nooit kan worden beschouwd als het grootste
probleem. Er kunnen zich natuurlijk zulke gevallen voordoen, is gezegd de
laatste periode. Het is nog een vraagstuk van de theorie, maar zelf heb ik wel
eens de indruk dat deze min of meer theoretische beschouwing moet dienen om
een overmaat aan geheimzinnigheid, een overmaat aan afgeslotenheid, een overmaat aan allerlei konditie-achtige maatregelen eigenlijk, door te voeren op
dit gebied, die een werkelijk democratische benadering van het vraagstuk, ook
een besluitvorming in die zin tegengaat, en als zodanig zou ik dit ook inderdaad als een klein, in wezen een klein, nevenverschijnsel willen beschouwen.
Hoe belangrijk het misschien toch onder bepaalde omstandigheden zou kunnen zijn,
het zou foutief zijn om alles in de maatschappij af te stemmen op het optreden
van wat dan genoemd wordt terroristische groepen, ik vind het een standpunt,
wat gauw gaat in de richting van uiterst scherpe politiemaatregelen, geheime
dienst maatregelen, screening tot in het uiterste, wat naar mijn mening alleen
maar frustrerend kan werken op wetenschappelijk werk en wetenschappelijk onderzoek.
Voorzitter:
Boskma.
Boskma:
Ik ben het nu met mijn rechterbuurmem Wolf oneens en ben het ook met Harry oneens. Ja, laten we dat maar even duidelijk maken. Punt één, kijken naar het
probleem van het kunnen maken van een splijtingswapen is duidelijk en met zoveel woorden door verschillende mensen, die het als vak hebben beoefend, gepu- •
bliceerd en ook los daarvan, via bijv. onderzoeken van het Zweedse ministerie
van defensie en zo. Het is niet moeilijk. Een aantal mensen, ik heb het ook
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wel zelf in Nederland geschreven, een klein aantal mensen op ingenieursniveau
een periode van drie tot zes maanden bijv. daaraan werkend, zijn in staat een
splijtingsbom te maken, niet dan natuurlijk van de geavanceerdheid zoals op het
ogenblik landen splijtingsbommen gebruiken, maar wel zeer effectief. Een gegeven .
Dan kom ik op het punt waar de heer Harry dan overigens over een tot twee procent
material unaccounted for,
inwegen enzo praat, betekent dat
natuurlijk dat je dat moet bekijken over de totale hoeveelheid plutonium die
er omgaat en wat dus allemaal valt binnen statistische fluktuaties daarvan.
En dan gaat het om een detektie-systeem. Dan gaat het. er dus niet om dat er
nou opeens hier een helehoop weg is, dat is ook niet cie intentie van mijn opmerking in mijn verhaal. Ik heb alleen aan willen geven dat wanneer je zit
met gemiddeld 99,9% efficientie, dat je dan nog over het totaal gezien, gemiddeld, en hoe dat gebeurt daar ga ik niet op in, niet kunt detekteren een
bom per maand, een aantal jaren een bom per week.. Dat geeft de grootte orde
van het probleem aan, met die technieken om dus te kijken hoeveel materiaal
is er weg. Ik ben niet ir. staat om te detekteren op het niveau waarop het relevant wordt om splijtstoffen te ontvreemden. En dat is natuurlijk het probleem
van de zwarte markt. Er zijn veel motieven om brandstof te ontvreemden, niet
eens om een bom zelf te maken, maar vooral ook zwarte markt problemen. En natuurlijk al die andere groepen. Dan kom ik op het tweede punt. Natuurlijk is
dit een onderdeel van een groter probleem, het probleem n.l. van wat ik maar
even zal noemen, de democratisering van het atoomwapen, d.w.z. de beschikking
krijgen van allerlei groepen over dat atoomwapen op allerlei niveaus, dat het
gewoon wordt en gebruikelijk wordt op zeker ogenblik om met kernwapens te
vechten. Daar gaat het dus om, en dat woord terroristen van mijn rechterbuurman daar heb ik ook wat problemen mee, want dat is ook een woord dat we ook
gebruiken wanneer het gaat om een groep die ons niet zint, en die geweld
pleegt. Dan zeggen we dat zijn terroristen. Er zijn natuurlijk veel situaties
waarvan we toch wel even op moeten brengen het feit dat dat mensen zijn die
gemotiveerd zijn door een politieke zaak en daarvoor vechten. En ik zeg niet
dat je die zaak moet onderschrijven, daar kun je best tegen zijn of zo, maar
ik wil even constateren dat wanneer een gewone oorlog gevochten wordt dat dat
ook een kwestie is, dat we dat zo motiveren. Om dat misdadig te noemen is
net zo misdadig als de oorlog, ik wil het beide graag misdadig noemen, maar
als dat ter diskwalifikatie gebeurt dan wil ik vaststellen, dat terrorisme
niet veraard moet worden met politiek geweld. En ik wil het dan ook onder de
categorie politiek geweld laten vallen. En met betrekking tot politiek geweld
is het zo dat het vreselijk relevant wordt op allerlei plaatsen en voor allerlei groepen die splijtstof onder hun beschikking krijgen. En dat kunnen groepen
zijn die goed georganiseerd zijn, veel geld van^buiten krijgen en weet ik wat,
die dus belangrijke groepen hebben die hen financieren, en dat kan van substantiële betekenis zijn. Daarnaast, is natuurlijk de nationale staat de faktor
die dit soort programma's opstelt, maar los daarvan zijn er juist hierdoor
programma's mogelijk die erg belangrijk zijn. En mag ik dan een laatste opmerking maken over dat non-proliferatie verdrag.
Levering aan al de andere landen, die inspectie blijft, ja wacht eens even,
maar dat is nou de manier waarop het non-proliferatie verdrag de mist in gaat,
want er wordt niet de eis gesteld dat dat andere land ook toetreedt. Dus voor
een ander land is het veel beter om maar niet toe te treden, het is niet positief voor een land om toe te treden om dat ie er meer aan wint, nee het is .
veel' makkelijker. Bovendien is het zo dat dat ook uitsluitend geldt in het
non-proliferatie verdrag, voor onttrekking als je er kernwapens van wilt maken.
Wil een staat splijtstof voor militaire activiteiten gebruiken, niet voor de'
kernwapenproduktie, dan kan ze gewoon aan de I.A.E.A. zeggen.- Nou kijk, deze
hoeveelheid plutonium wil ik voor militaire doeleinden; gébruiken, niet voor
de kernwapenproduktie en het verdwijnt uit de boekhouding. En"het uitstappen,
de reden van het uitstappen.'Het is zo dat de staat zelf kan vaststellen, dat
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zijn supreme interests in gevaar zijn en de kriteria liggen dus uitsluitend
bij die staat. Er is geen enkele sanktie. Het inspectie-systeem is uitsluitend
een detektie-systeem en kan niets voorkomen. In dat detektie-svsteem zitten
grote gaten. Desalniettemin hoop ik dat er iets v/ordt van het verdrag, dat is
een andere zaak, maar ik vind dat Harry het veel te rooskleurig voorstelt.
Voorzitter:
Mijnheer Harry.
Harry:
Dank u. Om maar bij het laatste te beginnen, het was niet mijn bedoeling om de
politieke kant van het non-proliferatie verdrag toe te lichten, maar de technische kant. Wat technisch mogelijk is, moet natuurlijk gesteund worden door de
akties van onze politici die ook in hun internationale samenwerking met andere
landen uiteindelijk moeten zorgen dat we naar een veiliger v/ereld toeleven.
En het is niet een zaak van wat technisch detekteerbaar is, wanneer op een gegeven moment dit soort zaken beter geregeld moeten worden in de internationale
verdragen. Dan is het de zaak van onze mensen die wij daarvoor naar de vergaderingen sturan om te zorgen dat het politiek haalbare uit de mogelijkheden
gehaald wordt. Maar dat is dus een zaak die buiten onze, buiten mijn competentie ligt.
Van der Spek:
Ik wou nog even een aanvulling geven op wat Boskma zei. Het is met het N.P.V.
nog erger dan hij zei. Hij zei: voor militaire doeleinden mag het wel als het
geen kernwapens zijn. Als je art. I, art. II, lid 2 van het verdrag combineert
dan volgt daaruit dat niet kernwapenstaten, partij bij het verdrag, dat die
materiaal en installaties mogen leveren aan niet-kernwapenstaten, niet partij
bij het verdrag, zonder enige inspectie, wanneer het voor militaire doeleinden
incl. kernwapens is. Er is alleen een verbod, dat wil zeggen niet eens een verbod, wanneer net zonder inspectie zou gebeuren. Verder verbiedt art. I aan een
kernwapenstaat, partij bij het verdrag, om dit spul te leveren aan wie dan ook,
en art. II verbiedt aan een niet-kernwapenstaat, partij bij dit verdrag, om
iets te accepteren. Maar het leveren van een niet-kernwapenstaat, partij bij
het verdrag, aan een niet-kernwapenstaat, partij bij het verdrag, is niet verboden. En zelfs het leveren van een niet-kernwapenstaat, partij bij het verdrag,
aan een niet-kernwapenstaat, niet partij bij het verdrag, voor niet vreedzame
doeleinden is niet eens met de beperking van de kontrole onderbouwd.
Harry:
Wel met melden.
Van der Spek:
Nee, helemaal niks, het is iets wat bij de bespreking van de Zuidafrikaanse
affaire van de commissie buitenlandse zaken en economische zaken met de betrokken ministers, niet bekend leek te zijn bij het hoofd van de afdeling vredeszaken en veiligheid, of hoe heet het ook weer van buitenlandse zaken, noch bij
de betrokken minister. Maar goed, ze hadden even tijd om het verdrag te le2en
en toen zeiden ze: ja, je hebt gelijk.
Harry:
Misschien mag ik voor de volledigheid nog even melding maken van de verschillende
vrijwillige overeenkomsten die bestaan tussen I.A.E.A. en allerlei landen die
nucleaire materialen leveren, nl. dat alle leveranties bij de I.A.E.A. aange- .
meld zullen worden. Dat is wel degelijk dus weer een stukje proliferatie van
het non-proliferatie verdrag. M a a r om dan verder terug te komen op de andere
punten. Mijnheer Boskma sprak nog even over de M.H.F. , die dus zo'n belangrijke-,
rol speelt. Dan is het probleem dat het gaat om hoeveelheden die van dien aard
zijn, dat dat op grote schaal mis kan gaan, op grote schaal nu vergeleken met
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de hoeveelheid materiaal voor een bom. Daar gaat het om. Als je met 60 tot 80
ton werkt aan materiaal, en je hebt 8 kilo nodig voor een bom, dan zie je aan
die verhoudingen hoe het probleem in elkaar zit. En dat gaat natuurlijk niet
plotseling, er gaat niet ergens zo eens tien kilo of zo eruit, dat kan natuurlijk niet. Maar binnen je marge en binnen de subtiliteit van het systeem, en
het zal ook heel vaak kunnen gebeuren door mensen die daarin goed ingevoerd
zijn, krijg je een zwarte markt, dat geldt voor alle dingen. En dan nog even
een klein technisch ding om hierbij te vermelden. Als u inderdaad denkt aan
een steelsgewijs weghalen van dat materiaal, dan moet u denken aan de hoeveelheden per keer passeren door een poort, waar metingen mogelijk zijn, op het al
of niet transporteren van nucleair materiaal door de mensen die erdoor heen
gaan. Hoeveelheden in de grootte voor plutonium, kleiner dan 1 gram. En dan
moeten die mensen nog wat afscherming met zich mee dragen en dergelijke om
dus te zorgen dat dat ongedetekteerd plaatsvindt. En wanneer die mensen dat
vaak doen, dan heb je toch een zekere kans dat er af en toe nog eens een alarm
gaat, en dat die mensen dan door een bewaker die daar van de staat of zo aanwezig is gefouilleerd zullen worden op hun aanwezigheid daarvan.
En verder is het zo dat voor de biologische veiligheid de normen veel lager
liggen. Er moet dus een komplot in de controle zijn. Ik blijf toch bestrijden
dat wanneer M.H.F. inderdaad 1 a 2% is, dat je zonder meer zou kunnen zeggen
dat dit materiaal een veiligheidsrisico inhoudt. Wanneer op een gegeven moment
het gehalte van de hoogradioaktieve waste van een opwerkingsfabriek die halve
procent plutonium bevat, dan is er niemand die dat met enige behoorlijke nauwkeurigheid kan meten. Maar het is wel zo, dat de opwerkingsfabriek vrijwel permanent onder kontrole staat van de I.A.E.A. en een inspecteur die daar inderdaad zijn inspectie op een verantwoorde wijze uitvoert zal wel degelijk vast
kunnen stellen of daar wordt gehandeld zoals dat in de instrukties van de
mensen staat hoe ze daar moeten handelen, öf dat daar op een gegeven moment
and«re zaken gebeuren. En door de aanwezigheid van zo'n inspecteur, door de
aanwezigheid van allerlei detektie middelen op die plaatsen waar nucleair materiaal aan de vreedzame splijtstofcyclus onttrokken kan worden, daardoor wordt
die zekerheid veel groter, dan die zekerheid in de materiaal-boekhouding, of
de theoretische wiskundig? zekerheid van de inspectie met uitspraken zoals die
dus gebaseerd zijn op betrekkfer; van monsters en analyseren van een klein gedeelte daarvan.
Van der Spek:
Heel kort. Kijk dat mag dus zo zijn als je het slim aoot en het gebeurt slim.
Hafele is een van de mensen die er erg veel aan gedaan heeft overigens om een
goed sluitend systeem te ontwikkelen. Dan blijft nog altijd het probleem van
de langzame onttrekking, die niet detekteerbaar\is, die blijft er evengoed in.
En een samenwerkingsverband gaan onderstellen wat dan veel groter is dan eer.
enkel individu, dat moet dan een hele uitgebreide organisatie zijn, want één
gram per dag, dan heeft men 8000 dagen voor nodig om 1 bom te maken.
Voorzitter:
Mijnheer Wolf.

i
Wolf:
Ja, ik wilde eerst een opmerking maken over dat non-proliferatie verdrag, ik
geloof dat we met een abstracte benadering van dit verdrag niet zo ver komen
in deze discussie. Het verdrag is er, we weten e''-"u • ^ al dat het zeer veel onvolkomenheden bevat, dat bij het sluiten tlaarvai . ^ .ei kompromissen zijn
gesloten, allerlei concessies gedaan, wat ook tot i . -.rukking komt in de tekst
van dit verdrag uiteindelijk. Maar ik geloof dat het hier gaat, hoe ook de .
achtergronden van 'dit verdrag z-ijn, om de betekenis die 'net in wezen nog
heeft, zal tegengaan van verdere verspreiding van atoomwapens, hoe we-hieruit
vanuit Nederland onze bijdrage kunnen geven. Dat:dat het voornaamste vraagstuk is en niet alleen de diepzinnige uiteenzetting hoe slecht het wel alle- .
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maal is en hoe raar het in elkaar zit. Daar gaat het in hoofdzaak om, het gaat
erom wat we in ons eigen land kunnen doen om te verhinderen dat het ontdoken
wordt, dat het helemaal terzijde wordt geschoven. En wat dat betreft vind ik
die leveringen aan Zuid Afrika en de kwestie van het Kalkar-projekt in deze
zin wel degelijk van een grote betekenis. In de tweede plaats over het veiligheidsaspekt. Ik geloof, de vraag is niet alleen, kunnen allerlei lieden met
min of meer misdadige inslag of met min of meer politieke inslag overal dat
splijtbare materiaal ontvreemden, maar waar het dus direkt om gaat, is nu op
dit moment gericht tegen allerlei politie-achtige maatregelen die men beraamt
om zulke kwesties te voorkomen. Dat is op di.t moment veel belangrijker.
Voorzitter:
Eroers van Royaards wil nog even het woord.
Erpers Royaards:
Nog een vraag mijnheer de voorzitter. In de eerste plaats heeft Van der Spek
een heel overtuigend verhaal gehouden, maar ik dacht dat materiaal dat eenmaal
voor militaire doeleinden bestemd is, nou ja dat zit buiten deze discussie.
Het gaat om het materiaal, dat eventueel in de splijtstofcyclus van kernenergiecentrales aanwezig is en van die kant uit wordt afgeleid naar mogelijk militair
materiaal. En mijns inziens is het gelijk helemaal aan de kant van Harry dat
dat zeer goed te beheersen is. Kernsplijtstof heeft natuurlijk een aantal onaangename kanten, een kant ervan is dat het zo ontzaggelijk nauwkeurig te meten
is. En dientengevolge doet Boskma daar dan wel weer een beetje gemakkelijk over,
maar ik geloof niet dat het zo eenvoudig is, ook niet voor een grote organisatie.
Er is nog wat anders bij. De splijtstof zoals het inderdaad in de kernenergiecentrales aanwezig is, is in hoge mate ongeschikt om daar makkelijk wat mee te
doen, dat heeft Harry ook al gezegd, ik wou dat nog even benadrukken. Zeker nu
dat plutonium betreft en dan komt het neer op het ontvreemden van het materiaal
op een zeer gering aantal plaatsen op de wereld. Dus die plaatsen waar opwerkingsfabrieken zijn en eventueel splijtstof elementfabrieken. Het is organisatorisch mogelijk om dat op dezelfde plaats te handhaven en daar een zeer konsekwente en nauwkeurige kontrole op te hebben die in hoge mate ontvreemden onmogelijk maken. Wat dat betreft is het volstrekt ander spul dan heroïne.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk.
Er was hier een vraag uit de zaal. Uw naam graag.
Wolfers:
Mijn naam is Wolfers. Niet lang geleden leek het erop dat je reactorplutonium
helemaal niet kon gebruiken voor het maken van een bom. Omdat het veel te lang
in de reactor gezeten had was daar een hele grote hoeveelheid hoge isotopen
ontstaan, daardoor is het, geloof ik, niet meer zo te gebruiken om er een bom
van te maken. En alleen maar die reactoren waar het heel kort in gezeten heeft,
zoals de Canadezen aan India geleverd hebben, daar kun je echt het bommenplutonium mee maken, dat is ook bewezen, voor die andere reactoren hoeven v;s eigenlijk helemaal niet zo bang te zijn.
Voorzitter:
Ja dank u wel, een bomdeskundige,

Boskma.

Boskma:
In een van die reactoren waar je lange tijd je splijtstof hebt, krijg je behalve
neutronen en uraan-238, wat dan dus via 2 vervalstajpen plutonium-2 39 wordt,
ook hogere isotopen van plutonium, te weten: plutonium-240, plutonium-241.
Plutonium-239 is veel beter voor bommateriaal geschikt dan wanneer het vermengd is met plutonium-240 en plutonium-241 om de volgende redenen. Dat plu- :
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toniun-241 te gemakkelijk spontaan splijt en daarmee dus het ontstekingsproces,
de bom onvoorspelbaar maakt, wat betreft het explosief vermogen en plutonium240 valt nog uiteen met neutronen - het heeft een even kern enzovoort - en is
daarmee dus ook niet so prettig erin. Het verhaal dat je van reactorplutonium
geen bommen kan maken, en dat dat een soort gedenatureerd plutonium sou zijn,
dateert uit de zestiger jaren en van de voorzitter mag ik er niet lang' over
praten, maar 'net is een zeer interessant verhaal.
Voorzitter:
Twee minuten.
Boskma:
Het komt namelijk vooral uit Zweden waar men berekend had èat dat inderdaad
niet zou kunnen op basis van een specifiek soort bomconstructie, uit de période dat Zweden nog nadacht over een eigen atoombom. Het wordt door Zweden in
allerlei besprekingen, internationale besprekingen ingebracht. Het is zo dat •
de supermachten daar niet op reageren en geen verdragteksten willen, waar
onderscheid gemaakt wordt tussen reactorplutonium en weaponsbreak-plutonium,
zoals het dan heet. Zweden rekent verder en komt tot de ontdekking dat afhankelijk van de bomconstructie je toch zeer behoorlijke wapens kunt maken,
en dat is intussen ook in de openbaarheid gekomen via mensen uit Amerika,
die er langzamerhand wat meer over mogen publiceren. Tot hoever je met plutonium bommen kunt maken is mij niet bekend, ik heb begrepen van mensen die dat
vak bedrijven dat dat tot zeer grote explosieve vermogens kan, maar dat is
privale communication en dat kan ik u niet schriftelijk bewijzen.
Wolfers:
Het schijnt zo te zijn dat je als je een bom hebt dit reactorplutonium niet
mogelijk is.
Boskma:
Nou dat hangt er van af, het wordt erg bepaald door de constructie, maar je
kunt toch zeker komen tot vermogens a la Hiroshima en Nagasaki. Dus als splijtingsbom is het een volwaardige bom.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Er was aan het eind van de zaal een vraag, ja gaat u gang.
Poppink:
Mijn naam is Poppink. Over het ontvreemden van de splijtstof werd er steeds
gezegd ja, de splijtstofbewerking werkt als het maar niet ontdekt wordt, maar
wat als het wel ontdekt wordt, wat kan het I.A.E.A. doen. Wat zijn er voor
sancties voor als er bijvoorbeeld een of andere kernreactor voorzitter stiekum
best wel wat splijtstof voor veel geld wil verkopen.
Voorzitter:
Wie? De heer Harry.
v
Harry:
- .
Wanneer zoiets gedetekteerd wordt door de I.A.E.A. dan rapporteert de,inspecteur-generaal van de I.A.E.A. aan de Veiligheidsraad en daarmee is dus hét
probleem van een technisch probleem veranderd in een politiek probleém,'.-en is
het niet meer mijn competentie om daarover te oordelen.
,'?•'

Boskma:
Men is hier heel lang volledig aan voorbijgegaan en tot, volgens mij.,' de-jaren
zestig, dacht men dat men een vrij waterdicht onderscheid kon maken tussen
kernenergie bestemd voor militaire en kernenergie bestemd voor vreedzame, doel-.
einden.
'..,;.•.-.• :
.••••:<••'
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Voorzitter:
Mijnheer Erpers Royaards.
Erpers Royaards:
Ik dacht dat dat wel waar was maar daar staat dan misschien wel wat anders
tegenover. Ja, als de indruk gewekt wordt dat als je nou maar kernreactoren
exploiteert, dan gaan de mensen bommen maken en voordat je ze geëxploiteerd
hebt, kunnen ze geen bommen maken, dan dacht ik, dat het wel relevant was om
te constateren dat het niet uitsluitend voor een staat die dat echt wil afhankelijk is van het exploiteren van een kernenergiecentrale. Ik zie gelukkig
naast mij af en toe toch knikken dat er toch in enigermate relevantie is.
Voorzitter:
Boskma.
Boskma:
Als je kijkt naar de eerste periode na de oorlog, dan zie je dat het aardig
wat inspanning kost voor een land om zelfstandig dat pad op te gaan. Dat zie
je aan Engeland die dan nog meegedaan heeft, maar de in Engeland terugkomende
Engelsen hadden geen toegang tot atoomgeheimen, omdat er problemen rond de
Quebec-overeenkomst waren. Dat zie je met Frankrijk die grote moeilijkheden
heeft en waar dat ook jaren duurt enzo. Het wordt natuurlijk ook steeds wel
gemakkelijker over het algemeen kernbommen te maken naarmate er meer splijtstof komt, maar het blijft natuurlijk toch wel altijd moeilijker om dat zelfstandig te doen, dan wanneer dit in een zo geïntegreerd proces zit. Dat is een
opmerking, de tweede opmerking: voor dit thema is heel specifiek van betekenis
de kweekreactor, omdat dat de plutonium-technologie is. En die krijg je dus
niet he. Uw verhaal over een paar plaatsen waar je dat spul hebt, geldt niet
meer voor de kweekreactoren, dan krijg je overal op de wereld plutonium. Het
is niet meer gelokaliseerd.
Erpers Royaards:
Dat materiaal is niet zonder meer geschikt, zeker niet geschikt voor het maken
van bommen, want op het moment dat h e t in splijtstofelementen verwerkt is, is
het wel vrij hoog verrijkt, maar zodanig vermengd met uranium en ander materiaal, dat het voor bommen volstrekt ongeschikt is, en het heeft een hele chemische industrie nodig om het weer te scheiden. Op de plaats waar we splijtstofelementen en opwerkingsfabrieken hebben, dat heb ik geconstateerd is de
plaats. Ik geloof dat hele verhaal helemaal niet van een paar mensen maken zomaar een plutonium bom, want je hebt daar een ongelofelijke kennis van de techniek voor nodig, je hebt daar hele bijzondere conventionele explosieven voor
nodig, waar ook bijna niemand zomaar mee om kan gaan. En daarbij is de fabricage van dat ding ontzagwekkend gevaarlijk voor de mensen die dat amateuristisch doen.
Boskma:
Ik kan alleen het beste terugverwijzen naar iemand die het prijst en die beroepsbommen maakt en daar z'n prijs inderdaad voor gekregen heeft. U kent de
heer Taylor, die dat met zoveel woorden zo duidelijk heeft geformuleerd.
Voorzitter:
Ik zou voor de pauze nog een vraag uit de zaal willen doen.
De Boer:
Mijn naam is De Boer. We hebben nu heel lang zitten praten in. het forum over
politiek en maatschappij over het maken van bommen. En zoals de spreker achter
mij had gevraagd, hij zou graag zien dat het wat algemener was, politiek en
maatschappij en wetenschap. Ik zou graag van het forum een mening willen weten
over andere potentiële dreiging, uit deze maatschappij die door de wetenschap
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naar voren worden gebracht. Daar is de chemie, de bacteriologie, de medische
wetenschap en cf er geen vergelijkingsbasis mogelijk is, want we vallen nu
heel sterk één onderwerp aan.
Voorzitter:

Iemand uit het forum, Uitham,
uitnam:
Ja, dat heeft toch ook wel, wat ik nu vertel, te maken met het verdrag tegen
de bestrijding van kernwapens. Wij vroegen in het kader van ons onderzoek eens
een keer aan het RCN of we het jaarverslag van Ultracentrifuge Nederland konden
krijgen en we kregen toen een bericht terug dat dat niet kon in verband met het
verdrag tegen de verspreiding van kernwapens. Maar we hebben toen teruggeschreven, dat naar onze inzichten dat verdrag kon controleren op splijtbare materialen en niet op de jaarverslagen. En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. De
jaarverslagen waren alleen voor de aandeelhouders en dat waren wij niet, ja via
andere organen wel weer. Maar het is erg moeilijk dus soms. Ik bedoel, ik probeer nu een wat maatschappelijker variant ook te geven aan dat proliferatieprobleem.
Boskma:
Kiik, je kunt verschillende antwoorden geven op uw vraag. Op andere gebieden
liggen er zo hier en daar ongehoord grote problemen. Dat is een geïntegreerd
probleem rondom onze technologie. Ik ben het dus erg met Blok eens vanmorgen.
En ik denk dat zich op het ogenblik iets heel essentieels afspeelt in feite,
namelijk dat we technologieën zullen moeten evalueren met betrekking tot überhaupte geschiktheid voor maatschappelijk gebruik in een bepaalde concrete situatie en dat er mogelijkerwijs grenzen zijn. En je zou er over kunnen denken in
hoeverre er kriteria zijn waarop je op zeker ogenblik zou kunnen besluiten,
dat je vindt, dat je hier zit aan de grens waarmee je dus zou moeten proberen
om daar inderdaad op mondiaal niveau mee door te gaan. Maar in eerste instantie
is dat toch een vrij lang proces, erkent te krijgen dat er dat soort grenzen
zijn. Een kriterium daarvoor zou bijv. zijn het veroorzaken van irreversibele
veranderingen met betrekking 'tot het milieu in de meest uitgebreide zin. Dat
wil zeggen de technologie, die wanneer hij gebruikt wordt op vrij grote schaal,
en daar zou je vanuit moeten gaan omdat wil het een mondiale technologie kunnen worden, dat zeker zal moeten kunnen. Ik zeg, het zou geen irreversibele
veranderingen mogen aanbrengen. Wij zijn op vele gebieden bezig op het ogenblik
om b.v. chemische produkten te gebruiken ergens op de wereld en die dus duidelijk ook niet weer te verzamelen zijn. Radioactiviteit is in essentie exact
hetzelfde probleem. Wat we in de biosfeer brengen, kunnen we er niet meer uitkrijgen, dat is ook een heel stuk problematiek. Dan zit je dus met technologieën die dat soort aspekten hebben. Ten tweede zou je kunnen zeggen, zou een
technologie die je gebruikt het karakter moeten hebben dat je met betrekking
tot plaats en tijd een limiet zet met betrekking tot de gevolgen. Blok heeft
dan ook iets in die richting gezegd. Als wij iets moeten beslissen voor duizend
jaar in de toekomst ofzo, dat soort zaken zijn zaken die vroeger altijd in het
denken van mensen binnen het kader van de goden vielen. Het was niet iets waar
mensen zich mee bezig hielden. Nou dat zijn die problemen waar wij over moeten
denken. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je zegt met betrekking tot
effekten in ruimte en tijd van de toepassing van de technologie zetten wij
grenzen.
Een derde punt: Helaas is het denkbaar dat wij direkt of indirekt bezig zijn
om de menselijke soort om zeep te brengén, voor de nucleaire technologie is
dat het duidelijkst dat we dat kunnen. Maar het is lang niet onmogelijk dat
we dat op vele andere gebieden ook zouden kunnen, maar dat we dat nog niet
weten. Het is dus zeer goed voorstelbaar dat die technologieën die op massale
schaal gebruikt worden problemen van survival oproepen, dat je zou zeggen,
die kap je dus. Praktische toepassing: iets van dit denken vind je gelukkig
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langzamerhand gereflecteerd in verdragachtige dingen, zoals die bijv. in het
kader van de VN spelen, moeten we constateren. En natuurlijk verdragen zijn
niet het einde. Over verdragen zal een aparte discussie gevoerd moeten worden,
of we ons er allemaal aan houden. Maar wel interessant is dat in de internationale verdragen zoals bijv. ook het non-proliferatie verdrag, de notie doorklinkt, weliswaar in pre-anbule, dat er problemen op survival of mankind enzo
bestaan. Dat is een nieuwe notie in het mondiale denken bijv. die voorstellen
met betrekking tot geofysische wapens, zoals ze op het ogenblik in discussie
komen, dus het gebruik van de omgeving als wapen, dat hier ook formuleringen
ontstaan dat zulke wapens verboden zouden moeten worden, wanneer ze longlasting
severe en nog iets in ieder geval wat ruimte betreft effekten zouden hebben.
Het lijkt me ontzettend wenselijk dat die discussie met betrekking tot dat
soort kriteria start.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Nog een opmerking van Van der

Spek.

Van der Spek:
Ik wou nog even zeggen, ik heb het idee dat misschien in zekere zin zelfs wat
er op biologisch gebied mogelijk is, gevaarlijker is dan wat er op nucleair
gebied mogelijk is, omdat het veel eenvoudiger technieken heeft, die moeilijk
controleerbaar zijn enz. omvat. Nou is er op dat punt een vrij aardig internationaal verdrag en verder.speelt daar enorm mee dat hanteren van dit soort
zaken voor degene die anderen schade wil toebrengen nog altijd erg moeilijk
is, omdat hij zelf er ook geweldige schade mee oploopt, maar potentieel zit
hier naar mijn gevoel een enorm gevaar in. Een voorbeeld is het botulinetoxine,
waarvan ongeveer 300 gram voldoende is om de complete mensheid te doden op
voorwaarde dat je dat listig distribueert en niet alles in de Sahara brengt.
De bacteriën van de diverse botulinestam zijn anaëroob, dat betekent dus dat
ze bij de transport gedood zijn voor ze over de oceaan zijn. Dat is dus een
probleem, dat is een technisch probleem bij het transport, maar denkbaar is
een filmbescherming, die verdwijnt na aankomst in het andere werelddeel. Aan
die technieken is gewerkt, en deze microbiologische technieken spelen zich af
qua research en qua development en qua produktie en qua opslag in zulke eenvoudige kleine ruimten en dergelijke, met eenvoudige apparatuur, dat controle
daarop buitengev/oon moeilijk is. En ik heb dus het idee dat dat zelfs op den
duur, ondanks de internationale verdragen, niet zo erg veel waarborgen zal
scheppen zoals waarschijnlijk de meeste mensen wel door hebben. Mijn mening
is, dat die op den duur nog wel het gevaarlijkste worden van allemaal. Zeker
gevaarlijker dan de chemische hoewel ze daarover nog niet tot overeenstemming
zijn gekomen wat betreft het opstellen van enig verdrag.
Voorzitter:
Dames en heren, ik zou op dit ogenblik een theepauze willen inlassen, tot kwart
voor vier, ik zou u willen verzoeken om precies op die tijd, aanwezig te zijn.
Ik wil u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat om in de pauze schriftelijke
vragen in te dienen, in eerste instantie zou ik na de pauze willen praten over
motieven om in of uit het SNR-projekt te willen stappen. Dank u vriendelijk.
PAUZE
Voorzitter:
Hartelijk welkom weer. Er zijn een aantal vragen hier op de tafel neergelegd
van uiteenlopende aard. Ik zou in ieder geval deze vragen in de tijd die ons
nog rest willen behandelen of althans aan de panelleden voorleggen, want ik
doe zelf natuurlijk niks.
En in de tweede plaats, toch in de loop van de discussie het probleem dat aan
het eind van de zitting aan de orde kwam, een probleem dat ook in een aantal
vragen aan de oppervlakte komt om daar toch tijd voor te reserveren. Ik kies
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van de vragen om mee te beginnen een vraag die specifiek gericht is aan de
iieer Voortman van de heer Smit.
De vraag luidt als volgt: "De snelle kweekreactor is de verst ontwikkelde optie
voor een lange termijn oplossing van het energievraagstuk. Vindt u het als politicus verantwoord deze oplossing te verwerpen voordat alternatieven beschikbaar
zijn?"
Mi j nh e e r Voo r tman.
Voor tmar.:
Ik sou daar toch ja op willen zeggen, al was het alleen maar om eindelijk een
soort testcase te hebben aan de hand waarvan dat woord automatisme doorbroken
zou kunnen worden, door het automatisme dat politieke besluitvorming altijd
verregaand beperkt is door wat er zich aan technologische ontwikkelingen heeft
voorgedaan, technologische ontwikkelingen eigenlijk betrekkelijk autonoom buiten die politieke controle om. Maar ik dacht, laat ik er iets meer noa over
zeggen, ik dacht dat een van de belangrijke argumenten inderdaad een aantal
jaren geleden om dat projekt in Kalkar te starten, geweest is het argument van
dat we op wat langere termijn met onze energievoorziening zouden vastlopen.
Toen al hebben wij gezegd, dan is het om een aantal redenen niet verantwoord
om voor dat kweekprojekt te kiezen. In de eerste plaats, omdat voor dat kweekprojekt toch wel alle bezwaren, die tegen de verdere uitbouw van het kernenergie
systeem in het algemeen gehanteerd kunnen worden in versterkte mate gelden, in
de tweede plaats omdat zich toen al liet aanzien dat de commerciële perspektieven van dat hele projekt al erg onzeker waren.
In de derde plaats, omdat met het in gang zetten van dit projekt nog eens een
extra beslag gelegd werd op financiële middelen voor recycling en ontwikkeling
die daarmee onttrokken werden, en al jaren onttrokken waren, aan juist de ontwikkeling van andere alternatieven op langere termijn. We hebben toen als opstelling gekozen, en later ook bij de opstelling van de kernenergienota, dat
je kunt van de kant van het gebruik wat doen en er is straks vanuit de zaal al
heel duidelijk op gewezen, dat daar een reeks van ook technologische middelen
liggen om heel wat te doen. Ik denk dat het vooral een kwestie van politieke
traagheid is en ook van traagheid bij politici die weer een gevolg is van inderdaad die bestaande technologische belangen, dat dat nog niet gebeurd is. In de
eerste plaats is wat te doen aan de kant van dat gebruik, de schattingen en de
prognoses die toen gemaakt werden voor de toekomstige energiebehoefte, zijn
sindsdien dan ook weer verregaand teruggelopen. In de tweede plaats, als je
dan aan de kant van het verbruik wat doet, en je doet verder nog wat, misschien
ook met enig risi.co, aan een verdere uitbuiting van je fossiele brandstoffen,
dan heb je adempauze, genoeg tijd om in die tijd met inderdaad een gefaseerde
inspanning op het gebied van onderzoek en ontwikkeling andere lange termijn
alternatieven voorhanden te brengen. Je hebt zeker de mogelijkheid ook om
nieuwe energieopwekkingsmogelijkheden tot stand te brengen. Ik dacht dat je
de aktuele situatie, met inderdaad weer een vergaand teruggelopen prognose
voor de energie-consumptie en gezien de mogelijkheden die er zijn om daar vrij
gefaseerd met een inderdaad vrij straffe beleidsaanpak ook vanuit de kant van
de regering wat aan te doen, de mogelijkheid hebt om die energieconsumptie dus
zo binnen de perken te houden, dat je inderdaad de ruimte kunt verschaffen om
ook die alternatieve opwekkingsmogelijkheden te ontwikkelen. Maar dan moet dat
wel inderdaad gebeuren en dan moet je ook op het politieke vlak bereid zijn om
terug te komen van de automatismen die gegeven zijn met vroeger te eenzijdig
aangezwengelde technologische mogelijkheden.
Voorzitter:
Mijnheer Smit in de zaal, heeft u nog verdere vragen?
Smit:
'Ik vond het een uitstekend antwoord, het was alleen geen antwoord op mijn vraag.
In feite dacht ik dat Voortman impliciet antwoordde dat hij de vraagstel.lling
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ontkent. Hij ontkent dat er een lange-tennijnprobleern is. Hij heeft langetermi. jn-oplossingen beschikbaar .
Voortman:
Nee, stel dat er een lange-termijn-probleem is en dat dat zich heel anders
laat. aanzien dan daar vanuitgegaan werd op het moment dat de beslissing in
de zaak Kalkar genomen werd en dat die perspektieven op dit mc.nent zich al
gunstiger aftekenen dan toen. Wat dus de verhouding behoefte/voorzieningsmogelijkheid betreft. Op de tweede plaats, dat er mogelijkheden zijn ook in de
technologische sfeer, om die gevreesde kloof tussen behoefte en beschikbaarheid om die nog aanzienlijk te verkleinen, dat dus in die mogelijkheid die al
in principe aanwezig was en die dus ook op technologisch en ook politiek dichterbij te brengen is, dat daarin juist laten we zeggen, een ontkenning zit van
het karakter van het probleem, zoals het toen gesteld werd; in de tweede plaats
dat daarin de ruimte gegeven is om toch over enige decennia niet voor een probleem van een accuut gebrek aan energie te staan.
Dat is mijn benadering van de zaak, wat daarbij nog komt, maar dat is een bijkomend argument,' dat het hele Kalkar-projekt zich ook financieel gezien zodanig
blijkt te ontwikkelen, dat dat ook een groot vraagteken plaatst bij de mogelijkheden die dat projekt op lange termijn uit oogpunt van energievoorziening kan
bieden. Het Kalkar-projekt brengt waarschijnlijk zichzelf om hals via de kostenontwikkelingen die daarmee gepaard gaan.
Erpers Royaards:
Mijnheer de voorzitter, ik zou opnieuw wat die kostenontwikkeling betreft willen reageren. Wat van de kostenontwikkeling van de SNR op het ogenblik gepubliceerd is, is dat het tussen de 20 en 30% duurder is dan aanvankelijk voorzien.
Dat is, zoals het nu gerekend wordt, in 1981 als het gereed is. Onlangs heb ik
in een tijdschrift van TNO gezien wat TNO verwacht dat een brood wat vandaag de
dag ƒ 1,25 kost in het jaar 1980 kost, dat is ƒ 3,60. En als ik dat met elkaar
vergelijk is het hele projekt nog te geef.
Voorzitter:
Ja, Wolf.
Wolf:
Ja, ik geloof ook dat planning van de energievoorzieningen op langere termijn,
gezien alle kennis die we nu bezitten op dit moment, alle inzichten in veiligheidsnormen en al die- dingen meer, dat het SNR-projekt als zodanig op het ogenblik geheel buiten beschouwing kan worden gelaten en dat een voortzetting van
dit projekt onaanvaardbaar is. Het lijkt mij heel duidelijk dat de uitspraak,
dat niet meegedaan zou worden aan de tweede fase van dit projekt heel juist is,
en ook een belangrijk resultaat is van de anti-Kalkar-beweging, naast natuurlijk al die rekensommetjes waarover hiernet gesproken werd. Ik geloof daarnaast dat de SNR ook verworpen moet worden omdat ie op dit ogenblik gevaarlijke
mogelijkheden kan bieden voor de proliferatie-kant van de zaak.
Voorzitter:
Uitham.
Uitham:
Ik wou een paar opmerkingen maken. Ten eerste over dat brood. Misschien wordt
dat wel zoveel duurder omdat dat wellicht elektrisch gebakken wordt tegen die
tijd, dat is dacht ik het probleem.
Op de tweede plaats wou ik inspelen op wat door de heer Voortman gezegd is
over dat gebruik dat' dan volgens hem naar beneden moet en wat ruimte schept.
Ik heb het gevoel dat daarvoor ook de produktiemiddelen moeten komen en dat
kun je dan bekijken in het licht van het ontwikkelen van zo'n isolatie-technologie. Het lijkt mij nuttig dat de overheid zelf, welke overheid dat kan ik
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nu nog niet: overzien op dit moment, de centrale overheid of de regionale overheid daar maatregelen voor treft. Ik heb wel een suggestie. Onlangs zijn ze
dacht ik, financieel althans, ingesprongen in het bouwbedrijf Nederhorst. Als
nou eens regionaal, laten we zeggen twee per provincie, middelkleine bouwondernemingen, die toch failliet gaan vanwege de technologische ontwikkelingen
in de bouwwereld, zouden opkopen en die zouden zetten op die isolatietechnologie, dan zat daar misschien wel een kansje in. Maar die alternatieven moeten
dan inderdaad ook nog komen.
Voortman:
Die suggestie neem ik graag mee naar Den Haag. Het lijkt me op zichzelf een
heel aantrekkelijk idee.
Klinkenberg:
Dan zou ik ook weer bij dat broodje willen beginnen. Het treft mij n.l. dat
blijkbaar ook Uitham dat overgenomen heeft, dat de stijging van dat broodje
als iets volkomen normaal wordt beschouwd, dat zal wel gebeuren. Dus alles
wat verder ook duurder wordt is ook normaal, maar daarom toch terug tot mijn
vraag eerder deze middag: Is het niet gewenst om een keer terug te keren tot
de fundamenten n.l. wie bepaalt dan dat dat broodje steeds duurder wordt, wie
bepaalt dat deze sektor wordt voortgezet of niet, ten bate van wie gebeurt dat?
Toen Van der Spek vanmiddag zijn vroegere hoogleraar Rosenveld citeerde, toen
dacht ik ha, nu komt het, want die had gezegd: de wereld zal socialistisch
zijn of niet, maar tenslotte bleef hij steken in de overheid die hier in dit
land onder invloed van de ondernemers staat, en over het socialisme hebben we
niets meer vernomen. Het lijkt mij toch vrij essentieel, hoe de maatschappij
gestruktureerd is, en hoe die maatschappij ten opzichte van de wetenschap
staat. De snelle kweekreactor is een principieel nieuwe vorm van energieproduktie die filosofisch gezien onvoorstelbare perspektieven heeft, evenals de
computertechniek zijn we in staat om brains te creëren, die tot meer in staat
zijn dan wij zelf op dit moment. Hetzelfde, om het filosofisch te stellen,
nee, nee, nee wij zijn in staat om taken die wij zelf minder goed kunnen volbrengen over te dragen aan een technologie diè in staat is om dat beter ......
pardon, mag ik misschien even dit beeld doortrekken, wanneer het mogelijk zou
zijn om méér energie te produceren met minder energie dan is dat een uitermate
groot perspektief voor deze wereld, die naar mijn stellige mening, gelijk de
heer Rosenveld, socialistisch zal zijn of niet zal zijn. Maar de vraag is dus:
wie zal bepalen waartoe deze technologie wordt gebruikt en dat geldt dus ook
voor dat broodje: wie zal bepalen hoeveel dat broodje kost in 1985, wie zal bepalen of we met Kalkar de lucht in zijn gevlogen, wie zal bepalen of we wellicht door een goed beheer van de techniek, en van de technologie en van de
wetenschap, helemaal de lucht niet in hoeven te gaan, maar integendeel de welvaart, in dit land misschien niet, maar in de v/ereld wel aanzienlijk zuilen
vergroten. En dat is voor mij een fundamentele kwestie, die naar mijn smaak in
dit panel "maatschappij en politiek" in de allereerste plaats aan de orde hoort
te komen.
Voorzitter:
Dank u v/el. Ik zou graag aan deze vraag een andere vraag willen koppelen,
in verband met de tijd ook en die aan het panel verder voorleggen. Het is een
vraag door Willemse gesteld aan Van Erpers Royaards en Boskma, die enige verwantschap heeft met de punten die u aan de orde stelt. De vraag is: "Is de
jaarlijkse toename van de energiebehoefte een autonoom gegeven, denkt u dat
die behoefte te beïnvloeden is en vindt u dat u die behoefte moet beïnvloeden?"
(Rapport van de Club van Rome, recht op energie voor derde wereld landen etc.)
Wie van deze twee heren in eerste instantie, mijnheer Van Erpers Royaards?
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Erpers Royaards:
De behoefte aan energie wordt bepaald door u en ieder individueel hier in de
zaal, en alle andere van de dertienmiljoen Nederlanders. Die is misschien te
beïnvloeden politiek, maar ik weet niet in hoeverre de politieke partijen daar
voldoende greep hebben op hun achterbannen om te zorgen dat er minder auto's
gekocht worden, dat er minder kilometers gereden worden, dat de mensen dus
geen elektrische apparaten kopen en ze ook niet gebruiken. Het is natuurlijk
wel gemakkelijk om dat verwijt te geven aan di.e instanties die ervoor trachten
te zorgen dat die energie op een bepaald moment aanwezig is als die 13 miljoen
Nederlanders met elkaar bepalen dat ze het willen gebruiken. Het is niet aan
de elektriciteitsbedrijven om te bepalen dat er een tekort aan energie is.
Dan krijgen wij van de politieke partijen, van de samenleving, het feit niet
om te kiezen en dan zeggen de heren, wie bent u in godsnaam om t.e bepalen dat
er te weinig energie kan zijn. Dat kunnen wij niet beoalen. Dientengevolge is
het nou een keer een eigenschap van de elektriciteitsvoorziening op het moment
dat iemand zijn knop omdraait, hij de elektriciteit ter beschikking heeft, en
dat vereist een bepaalde struktuur van het opwekkingsapparaat en het distributie-apparaat. Maar het is in feite puur en zuiver de Nederlandse burger die
bepaalt hoeveel energie er gebruikt wordt.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Aan Boskma was de vraag ook gericht, en ik zou graag ook
in ieder geval een of meerdere van de politici direkt over deze kwestie aan het
woord laten.
Boskma :
Het model, ik wil ook een beetje een filosoiisch antwoord geven, het model
waar Van Erpers Royaards vanuit denkt, dat zijn geïsoleerde mensen, die geheel
onafhankelijk van de situatie waar ze in zitten een bepaalde keuze maken. Dat
nu is allerminst het geval. En ik zou dan ook heel expliciet willen onderscheiden energiebehoefte en de vraag naar energie. Nog even weg laten het aanbod,
maar behoefte en vraag. We kunnen empirisch constateren dat op veel niveaus
van energiegebruik er samenlevingen stabiel geweest zijn en redelijk hebben
gefunktioneerd op veel niveaus. Het grote verschil van wat we op het ogenblik
gebruiken - je kunt die dingen ook niet zo maar vergelijken door per capita
het energieverbruik te vergelijken, omdat natuurlijk essentieel is voor de
struktuur van zo'n samenleving hoe de verdeling van het energiegebruik is lijkt me dat als we een beetje niet al te grote verschuivingen nemen, bijv.
kijken naar Nederland nu en Nederland 25 jaar geleden, dat je'zou kunnen vaststellen dat de behoefte aan energie op dat ogenblik r dat daar geen enkel probleem mee was, dat alleen de vraag toen naar energie veel minder was, en dat
ontstaat in hoge mate door de sociale interacties van die samenleving, n.l.
op welke manier onze omgeving gestruktureerd wordt, vooral in termen van materiële produkten en op welke manier in het hele proces van socialisatie ons
aangeprezen wordt, dat wij die materiële produkten moeten gebruiken. In de
loop van ons leven is het zo, dat wij onze behoeften in de principiële zin,
n.l. voorwaarden voor het redelijk kunnen functioneren - en dan bedoel ik
zulke ongestruktureerde categorieën als behoefte aan veiligheid, je lekker
voelen enz. - dat die vorm moet krijgen in ons maatschappelijke bestel.
Nou dat vraagaspekt zit erg sterk gekoppeld aan de beïnvloeding in concreto
van die maatschappij door allerlei groeperingen bijv. bedrijven, die van hun
uitgezien in de situatie zitten - en dat is een stukje rationaliteit, vanuit
die positie gezien gegeven de maatschappelijke omstandigheden - dat ze graag
voldoende willen kunnen produceren en afzetten en die bezig zijn om via allerlei procedures hetzij reklame hetzij andere zaken, duidelijk te maken aan de
mensen dat ze nog gelukkiger kunnen leven. Gegeven de altijd aanwezige gevoelens van onvrede zoals die er zijn, gebeurt het vrijwel continu dat wij denken
dat door daar op in te gaan - de koppelingen zijn meestal erg subtiel en spreken. aan op allerlei zaken, hetzij sexualiteit, hetzij status of weet ik wat -
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dat. door associaties veel makkelijker dan anders gestruktureerd worden war. wij
dan uiteindelijk accepteren, en vinden dat we dat zouden moeten doen. Dat betekent in eoncreto, dat wanneer je erover na wilt denken, dat ik met Van Erpers
Royaards liet eens ben, dat dat de Nederlanders zouden zijn die dat zouden moeten
bepalen, maar dat vereist een keuze van die Nederlanders als bewustwordingsproces. En gegeven de maatschappelijke struktuur waarin die zitten, zal in hoge
mate wat hun bereikt en de situatie waarin zij zitten bepaald zijn, door wat op
hun afgeschoten wordt vanuit allerlei belangengroeperingen. En h^t lijkt me dus
dat ongehoord wezenlijk is, wil je inderdaad komen tot een discussie over behoefte, dat dat bewustwordingsproces plaatsvindt en dat dus in feite aan de
politieke condities voldaan moet zijn, wil dat kunnen plaatsvinden. En die politieke condities zijn van velerlei aard. Ik kan me voorstellen dat op zeker
ogenblik men zou vinden, dat bepaalde soorten reklame onzedelijk zijn, dan
weet ik nog niet of je dat zou moeten verbieden, dat is een andere zaak. Haar
in ieder geval moet het mogelijk zijn om ook andersoortige informatie te verkrijgen en moet ook in feite in dat hele proces van socialisering die informatie
constant aanwezig zijn, opdat opties om verschillende stijlen van leven te kiezen
voor de mensen zelf duidelijk aanwezig zijn. Die politieke struktuur kan een
hele hoop dingen eisen, bijv. dat erg centraal georganiseerde macht uit den
boze is, omdat dat als dat centrale macht over mensen is, betekent, dat die
mensen als individuen de opties niet meer voor zich kunnen zien.
Als je dan kijkt naar bijv. een kapitalstisch systeem of een socialistisch
dan zijn dat zulke overkoepelende begrippen, dat ik daar in algemene zin niet
zoveel van kan zeggen. Ik kan me socialisme voorstellen wat een geweldige centralisatie van macht in concreto representeert, wat dan ook bezig is om zich
dezelfde problemen op de hals te halen. Hoewel men misschien zou vinden dat
het socialisme iets anders zou moeten zijn, zie ik in kapitalistische systemen,
die ik wat beter ken - trouwens wat ik van socialistische systemen in wording
gezien heb, speelt dit ook op een aantal plaatsen erg duidelijk - ook allerlei
moeilijkheden. Ik denk dat we het lef zouden moeten hebben om zonder direkt in
schablones van begrippen te denken, die meer containerbegrippen zijn, waar je
alles in kunt stoppen, te zeqgen wat je maar wilt. In concreto dus dat bewustwordingsproces te stimuleren en door te maken. Dat betekent in essentie dat
mensen vrij zouden moeten zijn, dat er discussieopenheid zou moeten zijn, en
het lijkt mij juist dat - en dan refereer ik bijv. naar vanmorgen - dat dat
voor bepaalde technologieën haast niet realiseerbaar is; die zijn uitsluitend
zeer gecentraliseerd uitvoerbaar, die hebben een gecentraliseerde macht nodig.
Voorzitter:
We hebben hier aan de tafel, op oncontroleerbare wijze vermoedelijk voor u,
drie mensen het woord gevraagd. In eerste instantie de heer Ramaer.
Ramaer:
Ja, ik wilde een punt aansnijden. Ik wilde niet de elektriciteitsbedrijven als
enige schuldige aanwijzen, maar zij spelen toch wel een belangrijke rol. De
elektriciteitsbedrijven zeggen, wij moeten inspelen op de vraag van de consument en ik vraag me dan naar aanleiding daarvan af, is er dan bij de elektriciteitsbedrijven nooit eens opgekomen dat bij dat inspelen van de consument dat
men dan afhankelijk is van de energiebronnen om elektrische energie te produceren. Er is afgelopen jaren, vooral sinds die boze Arabieren de kraan dichtgedraaid zouden hebben, is er naar voren gebracht, met name van de zijde van
de elektriciteitsbedrijven dat de olie als basis voor de elektriciteitsproduktie
labiel zou zijn, en dat kernenergie - we hebben dat ook in de energienota kunnen lezen - ons land, Nederland dus, in een onafhankelijke positie zou brengen
op energiegebied. Ik vraag me nogmaals af hoe dat gesteld kan worden, wanneer
we dus weten dat we van uranium afhankelijk zijn van landen buiten Europa. Er
zijn waarschijnlijk reserves in Zweden die op dit moment nog niet te exploiteren zijn, maar verder wordt er binnen Europe geen uranium gewonnen. We zijn
dus afhankelijk van een fascistisch land als Zuid-Afrika, we zijn dan afhanke-
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l.ijk van Amerika en Canada en waarschijnlijk Australië en het is dan ook geen
tooval dat de Australische minister-president hier in Den Haag op bezoek is
geweest om zo een babbeltje te hebben met minister-president Den Uyl en daar
is onder meer gepraat over de uraniumleveranties. Dat is allemaal mooi en best,
maar ik begrijp dus niet waarom de kernenergie ons onafhankelijker zou maken,
onze energiepositie onafhankelijker zou maken. En ik vraag me dan af waarom
wij niet veel duidelijker naar andere bronnen zoeken.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Van de kant van de hier aanwezige politici is ook het woord
gevraagd; de heer Van der Spek.
Van der Spek:
Ja, ik weet niet of ik het goed heb gehoord, maar ik kreeg een beetje de indruk
dat mijn poging om Rosenveld met instemming te citeren niet helemaal goed overkwam. Ik heb het met instemming gedaan, intonatie is een van mijn vele zwakke
punten, vrees ik. Dat betekent dus dat ik van mening ben, dat voorwaarde voor
'net overleven van de mensheid is dat we naar een socialistische wereld gaan en
daar versta ik dan onder dat we een economie hebben, waar geen particuliere
eigendommen meer bestaan. Ik ben het met Boskma eens, dat je daarbij hoogmatig
moet decentraliseren overigens, je kunt niet helemaal decentraliseren, want er
zijn en dat speelt met name op het gebied waar we he nu over hebben, zaken die
zo sterk de belangen van veel meer mensen raken, dan degene die er dichtbij
zitten, dat je dan wel aan de wat meer algemene en daarmee wat gevaarlijker
situatie moet denken, wat betreft de besluitvormingsprocessen. Maar dit is
dacht ik toch onvermijdelijk. Ik vind een erg belangrijk punt daarbij, dat
het hele probleem van openheid, openbaarheid en controleerbaarheid dan mogelijk tot een reële oplossing komt. Dat is uitgesloten in onze struktuur.
Ik heb een paar keer geïnterpelleerd in de Tweede Kamer over wapenprodukties
in Nederland. Allerhande gegevens werden door de regering niet verstrekt natuurlijk o.a. met verwijzing naar veiligheidsoverweging art. zoveel grondwet
enzo, maar ook met verwijzing naar commerciële belangen. Op grond van concurrentie-overwegingen kunnen we niet zeggen, wat die fabriek aan wie geleverd
heeft en hoeveel enzo. Dat betekent dat dit soort zaken een geweldige rol speelt
in wat er uiteindelijk gebeurt en het ging dan nog om betrekkelijk onschuldige
zaken n.l. om conventionele wapens, waar overigens ook heel wat Vienamezen
slachtoffer van zijn geworden. Ik bedoel van Nederlandse munitie. Dat is een
belangrijk punt, openbaarheid, openheid, controleerbaarheid. Dat is ook in een
gemengde economie voor bedrijven die zogenaamd in gemeenschapshanden zijn, niet
goed denkbaar, ik noem het bijvoorbeeld een merkwaardige zaak van de DSM, daar
kunnen we althans in de vaste commissie ."oor economische zaken van de Kamer
toch alles over horen, nee dat kan niet, deze mensen krijgen van Lubbers essentiële bedrijfsdata van de DSM niet te horen. Omdat n.l. DSM zich beweegt op
gebieden waar ook particuliere ondernemingen in de concurrentiepositie mee
bezig zijn. Zo weinig controleerbaar is zo'n economie, waarvan sommige mensen
met enige vertekening van het woord dan zeggen, dat het min of meer een socialistische economie zou zijn. D'r is geen half socialisme denkbaar naar mij mening. Een belangrijke faktor verder behalve die openheid, is de kwestie van het
groeidenken per onderneming tegenwoordig. In plaats van winst maximalisatie,
dat is een vies woordje geworden, zeggen we continuïteit en expansie van de
individuele onderneming. Hetzelfde hoor. Maar dat is waar het om gaat, dat
groeidenken dat gaat ook naar de maatschappij over. De hele maatschappij moet
groeien. De conventionele economische data zijn altijd duidelijk gebaseerd geweest, maar dat krijg je er. naar mijn gevoel niet uit, wanneer je de particuliere ondernemingsgewijze produktie handhaaft. Ik denk hieraan want je zou kunnen zeggen, dan moet je misschien gaan afzien van allerhande fijne dingen. Ik
geloof dat terecht gepoogd wordt tegenwoordig om een aantal welzijnsfaktoren
die niet in het oude patroon vallen, die moeilijk kwantificeerbaar zijn - Goudzwaards aan de VU is ermee bezig - om die te proberen te kwantificeren, zodat
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jc zou kunnen zeggen, nou misschien een beetje minder auto's maar wat meer
frisse lucht, of iets dergelijks, dat is misschien nog wel zo een vooruitstrevende situatie en een prettige situatie om te leven als het omgekeerde. Ik wijs
nog op twee punten die daar nog een beetje moeilijkheden bij geven. Dat is op
de eerste plaats het technologische automatisme wat in deze ontwikkeling zit,
waarvan ik vind dat liet ook wezenlijk controleerbaarder wordt in eon gesocialiseerde maatschappij, maar op zichzelf toch een grcot probleem blijft, omdat r.et
n.l. onderwerpen betreft die maar door zo weinig mensen beheersd worden, datechte democratische controle daarop altijd een moeilijke zaak zal blijven en
tenslotte nog een ander soort automatisme. We hebben een proces in gang gezet
waar geweldige, dat geldt, ook weer dit gebied van die kernenergie, geweldige
kapitalen in geïnvesteerd zijn, ook een maatschappij die socialistisch is zal
op een bepaald moment zeggen: nou jongens, het is toch verstandiger om er niet
mee door te gaan, .".aten we al die investeringen maar afschuiven. Misschien ook
is dit in een socialistische maatschappij beter mogelijk dan in een kapitalistische, maar hst is zeker een apart probleem dat misschien betrekkelijk los
staat van de maatsc'nappi jstruktuur. Ook dat is een probleem wat je onder ogen
moet zien.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Mijnheer Van der Spek. Er zijn nog twee mensen hier, ik zou
ze willen verzoeken zeer kort te zijn, opdat de zaal en de vracjen die hier nog
op tafel liggen, nog beantwoord kunnen worden. Wolf.
Wolf:
Op het moment hebben we eerder te maken met een daling van energiegebruik dan
met een stijging van het energiegebruik in ons land. Waarschijnlijk zullen de
huishoudingen wel niet veel minder gebruiken, maar de industrie gebruikt wel
degelijk minder op het ogenblik, doordat er veel bedrijven gesloten worden e.d.
Wat vloeit eruit voort, het is misschien heel verheugend voor de redeneringen
van de Club van Rome, dat de groei niet zo snel is, maar het eigenaardige van
de consumenten is, dat wanneer ze minder energie gebruiken, de prijzen stijgen.
Ik geloof dat we hier allemaal te naken hebber, met uitingen van werkelijke kapitalistische chaos. Een chaos, die leidt tot aan de ene kant overproduktie
om voldoende verbruik daarmee samenhangend te hebben, aan de andere kant allerlei verspilling. Verspilling ook omdat de prcduktie voortvloeit niet uit de behoefte van de mensen, maar uit in wezen alleen de koopkrachtige vraag. Die van
alle kanten ook inderdaad bewerkt kan worden. Het lijkt mij dat die redeneringen,
dat je met allerlei psychologische beïnvloedingsmethoden de maatschappij veranderen kan, dat niet mogelijk is, dat zou ook geen oplossing kunnen geven. Het
lijkt mij op het ogenblik dat cie kapitalistische maatschappij systemen allerlei
grenzen ingebouwd hebben, waar we iedere keer op stoten, en wil je die doorbreken, wil je ook op het gebied van energieproduktie die kunnen doorbreken, dan
is een ander maatschappelijk stelsel, een socialistisch maatschappijstelsel,
inderdaad een levensnoodzaak geworden.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Voortman.
Voortman:
De voorzieningen in menselijke behoefte gebeuren op het ogenblik door een produktie en distributiesysteem, diit. ondernemingsgewijs georganiseerd is.. Ten dele
zijn dat zwakke ondernemingen,- dat zijn meestal de ondernemingen die de grondstoffen produceren en die werken voor een markt die je nog markt kunt noemen.
Ten dele zijn dat sterkere ondernemingen, dat zijn ondernemingen die vanuit hun
aanbodpositie in staat zijn om min of meer monopolistisch op de markt te opereren. Ik ben met Klinkenberg van mening dat we voor de toekomst toe moeten,
en liefst zo snel mogelijk, naar een produktie en distributiesysteem, dat effektief politiek gecontroleerd wordt.
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Dat is laten we zeggen de voorziening in essentiële goederen, dat die niet kan
worden overgelaten aan een marktsysteem, dat ten dele al niet meer werkt en
voer een ander deel weer ook niet tot de juiste toewijzing leidt. Ik dacht
niet dat je kunt zeggen dat je automatisch met de keuze voor een politiek beheersd dus een gesocialiseerd produktie en distributiesysteem, het probleem
hebt opgelost. Het hele vraagstuk van centralisatie/decentralisatie blijft
daarbij bestaan. Ook blijft bestaan, dacht ik toch, de vraag van hoe beheers
je dan de technologische ontv/ikkeling. Want ik denk dat je toch ook voor een
socialistisch georganiseerde samenleving voor het probleem komt te staan, van
hoe beheers je op een gegeven moment die ontv/ikkeling van die kernenergie. Als
je als socialistische samenleving voor de noodzaak zou staan om een, laten v/e
zeggen, een politiestaat te gaan opbouwen, om dat kernenergiesysteem beheersbaar te maken, nou dan heb je een mooi gesocialiseerd systeem maar het is uit
het oogpunt van leefbaarheid natuurlijk niet zo'n geweldig systeem. En ik leg
daar toch met opzet een beetje de.- nadruk op. Ja, de heer Klinkenberg begon met
die opmerking over die computer. In het begin dacht ik onderschat hij dan zijn
eigen brein, de mogelijkheden van zijn eigen brein in verhouding tot die van
de computer? Ma&r in de tweede plaats proef ik daar toch een beetje ook in de
euforie over de technologische ontwikkeling die automatisch goed is en tot
zegeningen leidt. Ik dacht dat dat een van de dingen was die bij alle verschillen die er bestonden tussen links en rechts, in elk geval in de recente decenia
gemeen gehad hebben, dat ze geloofden in de zegening van iedere technologische
ontv/ikkeling. Ik dacht dat daar een van de nieuwe politieke vraagstellingen die
van links naar voren gebracht moeten worden is: "Is nou iedere technologische
ontwikkeling wel een automatische zegening? Is met name een beheersbare technologische ontwikkeling is dat wel een zegening?".
Voorzitter:
Dank u vriendelijk.
Wolf:
Ja, maar het probleem is niet wel of geen socialistische maatschappij die bij
het beheren van een kernenergie een politiestaat karakater zal krijgen. De vraag
is op dit moment of we niet moeten oppassen dat in ons eigen land en in de naburige landen zoals in de Bondsrepubliek dat we daar niet zo'n ontv/ikkeling
krijgen rondom de kernenergie, dat is nu van belang.
Voorzitter:
Ik geloof niet dat u het hele proliferatie-vraagstuk terug kunt brengen tot het
Duitse revancisme. Ik wil daar best met u oog voor hebben, maar u verengt de
probleemstelling als u het alleen daaraan ophangt. Mag ik proberen enige struktuur te brengen in de discussie.
Klinkenberg:
Mijnheer de voorzitter, ik kan me wel voorstellen dat je het niet goed beheerst,
maar die onbeheersbaarheid, dat geloof ik niet.
Het kan ook in de technische faktoren liggen. Ik kan me n.l. voorstellen dat dat
inderdaad, dat is het hele probleem van het steeds maar weer produceren van afvalprodukten en het niet hebben var. een goede oplossing voor de opslag of verwerking of verwijdering uit de wereld, het wereldmilieu is. Als je die niet hebt,
zit je inderdaad voor een technologisch en daarbij automatisch ook voor een politiek onoplosbaar probleem. Het kan zijn dat het technologisch wel oplosbaar
is, maar dat het politieke konsekwenties heeft, die je ook niet wilt.
Nee, als inderdaad de technologische oplossing alleen al mogelijk is met als
konsekwentie, laten we zeggen zodanige politie-instrument om die zaak controleerbaar te houden, dan is dat politiek een niet aanvaardbare oplossing.
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Voorzitter:
Goed, ik soa deze discussie willen sluiten. In de loop van de beantwoording van
voorgaande vragen zijn twee punten aan de orde gekomen, die ook door andere
vragenstellers, althans hier op papier, naar voren zijn gebracht. Het eerste
punt is de kwestie van de Bondsrepubliek, er zijn drie vragen ovor gesteld.
Een tweede punt is een aansluiting bij een opmerking van Boskma voor de pauze:
of er kriteria zijn gegeven op grond waarvan je zou moeten zeggen tot hier en
niet verder. Ik zou met het laatste punt willen beginnen.
Er is een vraag van Terbrugge aan Van Erpers Royaards, de vraag luidt als
volgt: "De maatschappelijke kriteria te stellen aan technologische ontwikkelingen zijn inderdaad essentieel. Boskma noemde als tweede kriterium een begrenzing in plaats en tijd van de gevolgen, aan welke gevolgen moeten we denken
bij een kernenergiecentrale-ongeluk en stijgen deze inderdaad boven de menselijke' schaal uit, met een verwijzing naar de lezing van Smit vanochtend?"
Mijnheer Van Erpers Royaards, kunt u daar kort een antwoord op geven?
Erpers Royaards:
Mijnheer de voorzitter, het is dacht ik een klein beetje al in een aantal discussies vanmorgen naar voren gebracht, dat als je het normaal bedrijft - waarbi
dan onder een normaal bedrijf verstaan wordt, het bedrijf met al zijn technisch
en exploitatieproblemen, zoals je dat in de loop van een levensduur van een
centrale kan vinden, dat verstaan we onder normaal bedrijf, dus haarscheurtjes
en andere problemen die zo nu en dan aan de centrale kleven - dat een normaal
bedrijf geen probleem hoeft te vormen, mits deze technologie dus goed beheerst
wordt. Hij is goed te beheersen, maar als hij goed 'ceheerst wordt, hoeft het
geen enkel probleem te zijn. Goed, misschien moeten er dan naar uw mening, wat
meer aan gecontroleerd worden, maar dat weet ik niet. Als je nu gaat naar de
discussie over de hypothetische ongevallen of de zeldzame ongevallen dan is uit
de discussie vanmorgen, uit de inleiding gebleken, dat je dan inderdaad ergens
komt in de sfeer van het geloof. Is een ongeval van een op 10~6 een aanvaardbaar risiko en met die kans van een op 10
of is dat het niet. U weet allemaal
dat de Schelde, de sluiting van de Oosterschelde met een risiko voor duizenden
slachtoffers van 1 op
als een volstrekt aanvaardbaar risiko is aanvaard
in de Tweede Kamer. Maar c°ed, ik kan me voorstellen dat op bepaalde gronden
iemand zegt, voor kernenergie vind ik dat niet. Ja, nou een ander vindt dat
wel. Je komt dan in de sfeer van het geloof, wij zijn van mening dat gezien
alle andere discussies en alles wat wij in de samenleving doen, dat de vooren de nadelen tegen mekaar afwegende ook dit risiko vergelijkende, met andere
technologieën, dat het antwoord van deze huidige maatschappij moet zijn: ja.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Ik zou omdat er drie vragen over proliferatie gesteld zijn
aan Wolf en aan de rest van het panel die kwestie aan de orde willen stellen.
Die drie vragen luiden als volgt. De eerste vraag is een expliciete vraag aan
Wolf van Smit. "Vindt u een voortzetting van Nederlands onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van de snelle kweekreactoren wel te overwegen, wanneer dut in samenwerking zou gaan met politiek onverdachte partners?"
De tweede vraag, ik zou graag alle drie de vragen in een keer behandelen, als
dat mogelijk is, de tweede vraag bestaat uit twee vragen van De Groot, ook aan
Wolf gesteld, de eerste vraag luidt als volgt: "Kan de politiek van de Bondsrepubliek inzake kerncentrales niet stuklopen op een rentabiliteit die blijft
beneden die van de conventionele centrales?" en ten tweede: "Kunt u exact aangeven welke invloed Nederland op de Bondsrepubliek kan uitoefenen?"
Dan tenslotte een vraag van Van Dokkenburg. De vraag luidt als volgt: "Bij :
de forumdiscussie voor de pauze bleek het disputabel of terroristische groepen
de beschikking over kernwapens zouden krijgen. Naar mijn mening, dat. is dus
de mening van mijnheer van Dokkenburg, kan een staat zeker .de beschikking over
plutoniumproduktie krijgen, door zelf de benodigde chemische fabrieken te bouwen. Daardoor wordt het NPV duidelijk omzeild. Is dit ook niet een duidelijk
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gevaar net betrekking tot de Bondsrepubliek die op Duits grondgebied voor 70%
ook participeert in het projekt Kalkar. Is het dan niet een duidelijke noodzaak
te stoppen als men reactionaire dingen in de Bondsrepubliek in de beoordeling
betrekt. Ter illustratie, bij de dood van Franco hingen in de Duitse Bondsrepubliek de vlaggen van de regering halfstok."
Drie vragen over het Duitse vraagstuk, maar dan toegespitst op Kalkar. In eerste
instantie zou ik het woord willen geven aan Wolf.
Wolf:
Het waren dus drie vragen, de eerste hoe zou de mening zijn over een dNR-projekt,
waar Duitsland niet aan deelnam. Ik geloof dat de Duitse kwestie hierbij niet
de enige rol speelt. Ik geloof dat de toegevoegde rol een kwestie is die erbij
komt en de zaak nog gevaarlijker eu ingewikkelder maakt. Maar op zichzelf geloof
ik dat gezien de huidige stand van zaken en de huidige kennis op dit gebied,
dat ook een andere vorm van het SNR-projekt op het ogenblik niet aanvaardbaar
is. Dus dat is het eerste antwoord dat ik zou willen geven.
In de tweede plaats,
Smit:
U beantwoordt mijn vraag niet. Ik heb gevraagd naar de ontwikkeling van het
onderzoek en niet naar een meedoen met een projekt voor de bouw van centrales.
Voorzitter:
De vraag luidt.- Vindt u een voortzetting van Nederlands onderzoek en ontwikkelingswerk op het gebied van de snelle kweekreactoren wel te overwegen, wanneer
dat in samenwerking zou enz.
Wolf:
Het gaat dus over die snelle kweekreactoren op dit moment?
Smi t:.
Nee, over het ontwikkelingswerk. U zegt er is nog niet voldoende bekend. Om
iets bekend te maken, moet je onderzoek en ontwikkelingswerk doen.
Wolf:
Ja, maar dat moet je dus voorlopig geloof ik voor een groot deel doen op het
gebied van de verwerving van de verdere wetenschappelijke kennis op dit gebied.
Ik weet niet of je overal experimenten moet beginnen.
Voorzitter:
De kernvraag is natuurlijk of het bouwen van een projekt a la Kalkar of dat

...

Smit:
Dat is niet mijn vraag!
Voorzitter:
Dat is niet uw vraag?
Wolf:
Nou ja goed, dan heb ik op een ander soort vraag geantwoord in eerste instantie.
Ik geloof dat wat betreft het zuiver wetenschappelijk onderzoek dat dient natuurlijk altijd voortgezet te worden. Ik geloof dat wat verdere vraagstukken op dit
gebied betreft, dat we inderdaad moeten kijken in hoeverre het nodig is dat je
met alles en iedereen samendoet. Dat is natuurlijk ook een vraag, is het werkelijk nodig dat alles gebeurt met hele reeksen staten waarmee je je verbindt op
dit gebied, en als dat nodig zou moeten zijn, dan geloof ik, als er allerlei
waarborgen gegeven zouden zijn, inderdaad dat je dat zou moeten doen met een
partner die wat dit betreft niét zulke gevaarlijke kanten heeft als de huidige
Bondsrepubliek. Waar niet alleen de linkse krachten bestaan of min of meer linkse

krachten, :naar daarnaast oo'< een :eor gevaarlijke groepering in Jc vorn van ct<U/
C^l! :-it, die steeds weer op de wip zit om eventueel de raeerderheidspos.iti.e r>:.
verkrijgen. Nou, dat is het antwoord op de eerste vraag die ik zou willen geven.
IHt» kwestie van de rentabiliteit van de Duitse centrales. U vraagt zich at' of
het vanzelf niet ophoudt omdat het niet rendabel is. Ik geloof dat wat dat betreft er natuurlijk ook verschil ligt tussen die SNR waar we 'net nu over hcbr.ei.
en die andere centrales die er in vrij grote hoeveelheid al zijn. Het lijkt
mij in ieder geval dat we die normale centrales, om het 20 maar te noemen, dat
we daar niet in alle gevallen kunnen spreken van niet rendabel, dat is zeer de
vraag, maar waarschijnlijk zijn die wel rendabel te maken. Wat betreft die
snelle kweekreactor geloof ik dat alle berekeningen gaan in die richting, dat
dit Keer zeker niet mogelijk zal zijn, op eenzelfde termijn gerekend. Maar ik
geloof dat dat in dit geval niet het enige probleem erbij is, want ais het
gaat om bijverschijnselen die dit kan opleveren, dan kan ik mij best indenken
dat men genoegen neemt met een niet-rendabele produktie van elektriciteit, om
de mogelijkheden op een ander gebied open te houden. Dat is het antwoord op
die vraag. Dan de kwestie van wat kunnen we doen. Duitsland is zo groot en wij
zijn zo klein. Ik neb meer de indruk dat mijnheer Den Uvl naar Sc'nmidt moet,
dan dat Sc'nmidt naar Den Uyl toekomt. Maar dat neemt niet weg geloof ik dat
Nederland wel degelijk iets kan doen. En dan op twee punten, in de eerste plaats
door duidelijkheid uit te spreken, dat Nederland niet meewerkt aan dat Kalkarprojukt, met name rondom die bijverschijnselen die dit kan hebben behalve dan
milieu en veiligheidsproblematiek. En daarnaast, dat het zeer belangrijk zal
zijn, om voortdurend te stellen en te herhalen: er is in Nederland onder vrij
grote groepen nogal een eensgezinde mening over, en ik geloof dat moet voortdurend onderstreept en versterkt worden eigenlijk, het feit dat ons land niet
zal instemmen met de vorming van een Westeuropese atoommacht, waarin WestDuitsland dus op die manier het atoomwapen in handen zcu krijgen en mede de beslissingen zal kunnen nemen. Ik geloof, wat dat betreft, is nucleaire discriminatie van Duitsland nog altijd een verplichtende eis, die aan ons gesteld wordt.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Ik dacht dat er in het panel tenminste twee mensen zaten,
die iets meer kunnen zeggen over de mogelijke invloed van Nederland op de Bondsrepubliek. Van Erpers Royaards en misschien Uitham. Gaat uv; gang.
Erpers Royaards:
Ik hoop dat ik straks misschien nog iets over die rentabiliteit, rendament of
zoiets kan zeggen. Maar u vroeg nou de invloed van Nederland op Duitsland. Het
is natuurlijk zo, dat is al eerder gezegd, dat Nederland voor 15% financieel in
het projekt deelneemt, en dat bepaalde technische inbreng daartegenover staat.
Ik kan me nou absoluut niet voorstellen dat het terugtrekken van Nederland het heeft natuurlijk een vertragende invloed op het projekt - zo'n invloed heeft
dat vervolgens Duitsland zich zo verschrikkelijk een ongeluk zal schrikken dat
'net verder op zal houden om verder kernenergiecentrales te bouwen, ik kan me
dat gewoon niet voorstellen. Die invloed van Nederland is natuurlijk uitermate
beperkt, het kan alleen symbolisch zijn.
Zaal:
Er moet eerst steun voor de aktiegroepen in Duitsland tegen kernenergie komen.
Boskma:
Ik heb een hele korte opmerking. Om te beginnen is het uit wat ik vanmorgen gezegd heb, volstrekt duidelijk wat de militaire betekenis is van een plutoniumeconomie en zo. Het is natuurlijk duidelijk dat. Kalkar militaire implicaties
heeft, dat wil zeggen, ja, Kalkar is ook een expliciet militair projekt.
Nou u kent de verhalen van de geweldige technologische kloof en het Amerikaanse
imperialisme ten aanzien van Europa, d.w.z. zo werd het niet gezegd, maar de
grote technologische kloof was er altijd. In de Bondsrepubliek is er uitvoerig
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discussie geweest, zoals in een hoop Europese landen, welke lijn van ontwikkeling gaan we kiezen. Gekozen is on specifieke stukken van de nucleaire technologie, waarvan men dacht dat men op die gebieden sr.el in ce voorste linies zou
kunnen komen om daarmee de technologische kloof te overwinnen. Dat is ook de
reden geweest om te beginnen met dit projekt, waarbij in het begin ontzettend
veel know-how gekocht is van de V.S. en waarbij binnen vrij korte tijd de Bondsrepubliek in staat is geraakt, gegeven zijn kwaliteit aan technici enz. om op
dit terrein inderdaad in de frontlinies te komen. Dat is de reden geweest. Er
is een vraag aan Wolf waarom het specifiek Kalkar is dat militair is.
Wol f:
Ik geloof wat betreft de vraag of de Westduitse technologie in staat is om kernwapens te produceren dat die niet moeilijk te beantwoorden is, natuurlijk zijn
ze daar wat kennis en wat potentieel betreft, ongetwijfeld toe in staat. Maar
dit heeft op het ogenblik natuurlijk wel te maken met allerlei internationale
overeenkomsten, met internationale verdragen, vanaf de Parijse akkoorden af tot
aan de huidige overeenkomst van Helsinki aan toe. Maar er zijn op net ogenblik
geloof ik maar enkele wijzen waarop West Duitsland met projekten bezig is tezamen met andere landen, waaruit produkten tevoorschijn kunnen komen die direkt
voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Dat is o.a. het nu in aanbouv;
zijnde Kalkar-systeem. En ook met Frankrijk is dit het geval. Maar daar zit
Nederland niet direkt bij, dus kan daar ook niet direkt invloed op uitgeoefend
worden. Ik geloof dat het gevaar van dit Kalkar-projekt is, dat inderdaad financieel de deelname van Nederland, België en Luxemburg nou niet direkt nodig is.
Dat is nou toch wel duidelijk. Als je 70% levert lever je de rest ook nog wel.
Het gaat hierom, is die deelname van Nederland nou niet symbolisch bedoeld om
daardoor ook tegelijkertijd de camouflage te hebben, dat als ze eens een keer
dit zouden willen doen, dit daarvoor dan ook gebruiken met als het ware een
legale, brave internationalistische dekking.
Sudmeijer:
Voorzitter, als u mij zou willen toes Laan er iets aan toe te voegen, In een
snelle kweekreactor is bij normaal gebruik in het gekweekte plutonium de isotoop 239 in een bijzonder hoog gehalte aanwezig, en juist dat is erg geschikt
voor het maken van taktische kernwapens. En uitgerekend taktische kernwapens
zijn zeer geschikt om de atoomdrempel te verlagen, met andere woorden, het moment dichterbij te brengen waarop kernwapens kunnen worden gebruikt. En dat
onderscheidt deze wapens o.m. van de grote strategische wapens.
Boskma:
Dit is nu juist een van de gevaren van het Kalkar-projekt. Ja, ik ben het met
die gevaren eens. Daar zijn we helemaal over eens. Maar "net gaat over de stelling, of Kalkar een militair projekt is, een specifiek militair projekt. Ik heb
begrepen dat dat de stelling was.
Sudmeijer:
Het is specifiek als je er naar streeft om een taktisch kernwapen te bouwen.
Boskma:
Die stelling deel ik niet. Het is zo als je dat wilt dan kun je op vele manieren,
als je dus specifiek 239 plutonium wilt, die ook in gewone reactoren maken. Als
je de brandstofelementen er zo veel korter in laat zitten. Bij de snelle kweekreactor gebeurt dit bij normaal gebruik.
Sudmeijer:
Ja, maar dan nog is dat een probleem wat niet zo duidelijk ligt. Nee.
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Danies er, h e r e n , V a n
Var. der

der

öpek op dit punt

nog.

Spek:

Er is d a c h t ik, e e n v r a a g n i e t b e a n t w o o r d , n a m e l i j k a l s e e n s t a a t z e l f p l u t o n i u m
z o u f a b r i c e r e n in e e n i n s t a l l a t i e - h e t g e l d t v o o r n a m e l i j k v o o r d e B o n d s r e p u b l i e k
v i a K a l k a r - h o t N P V z o u k u n n e n w o r d e n o m z e i l d . H e t z o u n a a r m i j n m e n i n g ni.ot in
s t r i j d zijn m e t h e t N P V , h e t z o u g e w o o n k u n n e n g e b e u r e n , m a a r v o o r D u i t s l a n d ts
•het dan w e l in s t r i j d m e t h e t v e r d r a g v a n d e W e s t E u r o p e s e U n i e (de W E U ) w a a r
D u i t s l a n d in 195-1 v e r k l a a r d h e e f t , a l t h a n s op z i j n e i g e n g r o n d g e b i e d g e e n k e r n w a p e n s , b i o l o g i s c h e w a p e n s e n c h e m i s c h e w a p o n s te z u l l e n f a b r i c e r e n . H o t W E U - v o r drutï, d a a r h e b ik v e e l t w i j f e l s o v e r , d a t s t a a t o v e r i g e n s ook a l in h e t a r t i k e l
v a n ine, d a a r zou 'net in i e d e r g e v a l m e e in s t r i j d z i j n .

Ik wou nog iets zeggen over die invloed van Nederland. Er zijn mensen die /.eggen,
ja dat is zo fijn dat we met Duitsland samen in diverse belangrijke organisaties
met name de MAVO zitten, daardoor kunnen ze hem aardig in bedwang houden. Ik 'neb
het gevoel dat de invloed van groot op klein groter zal zijn dan omgekeerd on
bovendien zou dan dit een uitstekend argument zijn om nu gauw Spanje binnen de
NAVO te halen, wat diezelfde lieden met grote kracht van de hand wijzen. Het is
me niet helemaal duidelijk hoe dat zit. Ik geloof dat het waar is dat het gevaar
in Duitsland wel specifiek is, ik vind aan de andere kant dat je het ook niet
moet overdrijven. Het aantal mensen dat nog een fysieke nostalgie heeft naar de
jaren van 'net landgoed in Pommeren en Silezië is om puur fysieke redenen betrekkelijk gering geworden in de Bondsrepubliek en hun roep is aardig geïntegreerd
in de 30EM-economie en zo. Dus wat dat betreft ligt het naar mijn gevoel toch
iets minder ongunstig dan wel wordt gezegd, maar ik geef toe het blijft een speciefiek probleem. Alleen wat is nou de relatie van Nederland met Duitsland dat
vind ik veel meer een economische dan een politieke zaak. Wij hebben nogal - en
dan kom ik weer terug op dat principiële punt wat Klinkenberg aan de orde heeft
gesteld - wij hebben een economische orde die door zijn struktuur zo nauw verweven is met de Duitse dat ik het een beetje overdreven vind te gaan zeggen
daar zit het grote gevaar en Nederland is een blanke lelie waar zelfs geen
smetje op te zien is. Daar moeten we erg mee oppassen.
Voorzitter:
Om wille van de tijd sluiten we dit onderwerp af. Er zijn nog vier vragen die
beantwoord moeten worden.
Van Erpers Royaards heeft het woord gevraagd. Die zou ik zeer kort nog de gelegenheid willen geven.
Erpers Royaards:
In de eerste plaats zal ik dus niet nog een keer ingaan op de vraag naar de
rentabiliteit en rendementen, dat is een lang verhaal. Haar ik dacht dat er het
een en ander door elkaar gehaald werd. De heer Ramaer heeft goedwillend gezegd:
hebben de elektriciteitsbedrijven nou nooit eens aan iets anders gedacht dan
alleen aan het verstoken van olie. Nou ik kan u wel zeggen dat het antwoord
daar natuurlijk wel ja op is. Maar waar het in feite om gaat, waarom zijn de
elektriciteitsbedrijven van mening dat je aan kweekreactorontwikkeling moet
gaan doen. Wij praten uitsluitend over de ontwikkeling, wij praten niet over
het bouwen van grote aantallen centrales op dit moment. Dat is om het volgende:
Er zijn natuurlijk allerlei verschillende groeperingen. In de eerste plaats de
Club van Rome heeft gezegd: er komt schaarste aan brandstoffen. Wij zijn van
mening dat die schaarste komt. Dat betekent een schaarste aan olie en een
schaarste aan gas. Kolen zijn bijzonder moeilijk hier te krijgen in hele grote
mate.
Van der Spek:
Maar we hadden ze wel natuurlijk en in grote mate ook.
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Erpers Royaards:
Nee, niet in grote mate. En we hebben geen Nederlanders die nog in Nederlandse
kolenmijnen graag zullen willen gaan helpen. Maar goed. Het is bijzonder moeilijk om die kolenmijnen weer te openen. Dan komt er kernenergie naast, dat komt
ook uit het buitenland, maar het hebben van een voorraad om een jaar op kernenergie te branden dat is een kleinigheid, noch financieel noch qua ruimte in
de centrale is het enig probleem. Dat is wat de kernenergiecentrale als voordeel biedt. Waarom dan een snelle kweekreactor? Goed, dan heb ik even mijn rijtje afgehandeld. Dan praten we over uranium-235 bij de lichtwaterreactoren, als
je nou een nieuwe brandstof wilt hebben dan moet je uranium-238 gebruiken en
dan krijg je snelle kweekreactoren. Zo kunnen we in de toekomst verder gaan, en
dat zullen we waarschijnlijk ook wel moeten met elkaar. Maar op welk jaartal we
aan het thorium moeten beginnen en dan aan het lithium en deuterium, dat is een
volgende zaak. Maar ook die ontwikkelingen kosten 30-40 jaar en zeker van de
fusiereactor wel 50 jaar. Tenminste dat schatten wij wel en ik dacht dat ook ingewijdend er niet erg ver vandaan zijn. Dat is de reden waarom wij van mening
zijn dat de ontwikkeling van de snelle kweekreactor nog een lange tijd eist
voordat hij ooit economisch zal worden, want dat vereist een verdergaande
schaarste van de andere brandstoffen. Maar die tijd komt, dat is onze reden.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Er zijn nog twee vragen die betrekking hebben op kennis en
die in zekere zin tegen elkaar in lijken te gaan. Dus dat zou een heel interessante kwestie kunnen zijn. De eerste vraag is - en er zijn twee andere vragen
die ik laat liggen, die op proliferatie betrekking hebben wat we voor de pauze
uitvoerig hebben behandeld.
De eerste vraag is: Hoe kunnen we ons wapenen tegen de omvang van onze kennis?
Een korte en bondige, maar niet zo'n simpele vraagg, lijkt mij.
De tweede vraag is wat langer. Die luidt als volgt: De heer Harry schijnt voorstander te zijn van scheiding van specialismen op wetenschappelijke vakkennis
en politieke kennis. Wat wordt er op het moment in Nederland gedaan aan integratie van deze vormen van kennis? Xn hoeverre worden politici terzake geïnformeerd om over de vaktechnische aspekten van problemen te kunnen beslissen (SNR)?
In hoeverre worden vaktechnici geïnformeerd over politieke implicaties van hun
bezig zijn? Deze vraag lijkt triviaal. Echter het gaat niet om de eigen aktiviteiten van de batrokken lieden om zich te informeren, maar veeleer om georganiseerde aktiviteit die hoognodig blijkt te zijn. Het gaat niet om het betwisten
van eikaars kennis, maar het begrijpen van elkaar. Ik zou in eerste instantie
Harry het woord willen geven, daarna ook zeker een aantal van onze politici die'
hier aanwezig zijn. Mijnheer Harry, gaat uw gang.
Harry:
Voor de pauze heb ik op een bepaalde vraag een antwoord gegeven, wat kennelijk
tot de indruk geleid heeft, dat ik een duidelijke scheiding zou willen aanbrengen
tussen vakkennis en politieke kennis. Het was niet mijn bedoeling op dat moment
om te zeggen van, dit kan de vakman en dit moet de politicus doen. Het was meer
mijn bedoeling om aan te geven, dat hier in het panel mensen waren, die veel
meer deskundig waren op het gebied van de politieke mogelijkheden, dan ik op
dat moment. Ik heb me toen dus in mijn antwoord beperkt tot het technische gedeelte, om daarna anderen de gelegenheid te geven om daar misschien een beter
antwoord op te geven dan ik zou kunnen geven. Wat er wordt gedaan om de technische vakkennis in begrijpelijk taal te verspreiden, daar kan ik u bijvoorbeeld
wijzen op een blad dat onder verantwoordelijkheid van het RCN elke maand verschijnt, het heet "Atoomenergie en haar toepassingen". Daarin wordt maandelijks
aandacht gegeven aan allerlei aspekten van de kernenergie en het is een van de
belangrijkste informatiebronnen voor vele van onze politici om te weten ook wat
er dus gaande is op dit gebied. Verder geeft het RCN ook over bepaalde deelonderwerpen aparte brochures uit, er worden cursussen georganiseerd over verschillende vakgebieden, die de mensen dus ook in de gelegenheid stellen om hun
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Voorzitter:
Dark u vriendelijk. Aan deze kant van de tafel de heer Voortman.
Voortman:
Ja, het moet kort en globaal, en bovendien is de vraagstelling globaal. Maar ik
dacht dat je wel kunt stellen, dat die hele politieke benadering aan de ene
kant en de wetenschappenjk-technische benadering van vraagstukken aan de andere
kant, dat daar toch een betere wisselwerking tussen moet ontstaan. Ik dacht dat
het een van de problemen is, ook organisatorisch, die aan de orde is, bij het
vinden van een instrumentarium om wetenschapsbeleid en onderzoekbeleid te voeren. Wat die eerste vraagstelling betreft "hoe kunnen we ons wapenen tegen de
omvang van onze kennis?" zou ik willen zeggen, ik zou toch een andere vraagstelling prefereren. Het is niet zo zeer wapenen tegen de omvang van de kennis, maar
wapenen tegen de toepassing van die kennis en vervolgens de vraag in hoeverre
wapenen tegen ongewenste toepassing van de kennis, ook gevolgen moet heoben.
Weer in dat kader van het wetenschapsbeleid eventueel voor de verdere ontwikkeling van kennis. Als n.l. beheersbaarheid van toepassing ertoe zou leiden dat
je bepaalde wetenschappelijke ontwikkelingen weloverwogen niet tot rijpheid
wilt laten komen, dan zou dat betekenen, inperking van de vrijheid van de wetenschappelijke onderzoeker b.v. Ik ben er gewoon niet uit, maar ik weet dus
wel dat je het richt op de toepasbaarheid, die moet beheersbaar zijn. De ervaring leert ook, dat zodra een wetenschappelijke ontwikkeling eenmaal op gang
i= gekomen, in het begin van de fase van de ontwikkeling, men dus op weg is
naar de technologische toepassing, dat het dan steeds moeilijker v/ordt om vanuit politieke kaders daar ook nog die ontwikkeling tegen te houden. Alle grote
ontwikkelingen die we gehad hebben, die zijn daar een illustratie van. De hele
ontwikkeling van de kernenergie is daar een illustratie van hoe eigenlijk nadat
bepaalde wetenschappelijke ontdekkingen waren gedaan en in principe de toepassingsmogelijkheid gegeven is, dat toen op een gegeven moment, misschien op te
lichtvaardige gronden, politiek het groene licht gegeven is, zoals hier, voor
de verdere ontwikkeling ook financieel bijgesprongen is door overheden. En als
dan op een gegeven moment die ontwikkeling zijn gang gegaan is en daar dus al
kosten voor gemaakt zijn, dan wordt dus op een gegeven moment de fase van ontwikkeling die bereikt is het argument op zich om te zeggen: deze lijn willen we
niet meer afsnijden. Dat automatisme, dat te doorbreken en politiek controleerbaar te maken, liefst zonder meer kennis in te perken, dat is dacht ik de hele
problematiek van het wetenschapsbeleid.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk. Mijnheer Boskma.

• . . . • •

Boskma:
Het eerste probleem is specialisme versus integratie van kennis. Ik moet u zeggen, daar ligt een groot probleem. We hebben onze kennis gestruktureera naar
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vakgebieden en ontdekken in toenemende mate dat het zo is, dat we daarmee probleemstellingen alleen specifiek binnen vakgebieden nog kunnen formuleren. Dat
betekent dat ontzettend veel vragen niet meer aan de orde kunnen komen. Het probleem zit heel diep, onze universiteiten en hogescholen zijn allemaal disciplinegewijs geordend. Met lijkt me ongehoord belangrijk daar op het ogenblik de
meeste interessante thema's ook meestal interdisciplinair zijn en dat we wetenschappelijk gezien starten met een ander proces, n.l. de probleem geörienteerde
benadering, waarbij disciplines elkaar weer ontmoeten. Dat is één ding, dat is
een taak voor de universiteiten. Punt twee, wapenen tegen de omvang van de
kennis. Kennis zou twee oriëntaties kunnen hebben, die voortdurend door elkasr
heen gaan, n.l. een oriëntatie naar waarheid, het vinden van hoe de dingen ^ijn,
dat is meestal een detnystifikatie vin vooroordelen en kennis kan ook weer het
karakter hebben van macht in de zin van dat ik er wat mee kan doen. Het curieuse
van de geschiedenis is dat in toenemende mate wetenschap en techniek zoals ze
gebruikt worden op het ogenblik, geïndustrialiseerd gebruikt worden, institutionele laboratoria van bedrijven en overheden enzo. Dat vindt plaats in kaders
van organisaties die in feite belangrijke machtscentra zijn, machtscentra ten
aanzien van de specifieke doelstellingen van die organisaties. De nationale
staat, het nationaal belang, bedrijven continuïteit en weet ik wat. Maar dat
betekent dat daarmee kennis geordend zit in sociale strukturen, die kennis georienteerd naar waarheid of hoe de dingen in elkaar zitten, blokkeert. Rijke
publikaties zijn er over verschenen. Ik vind dus dat wetenschappers opnieuv;
voor zich de vraag moeten stellen: in welke verbanden zij zich willen oriënteren,
wat betreft het wetenschappelijk bedrijf. En de vanzelfsprekendheid dat kennis
zomaar gebruikt zou kunnen worden in de maatschappij in iedere machtsconfiguratie, dat dat een punt is, wat men als georganiseerde wetenschappers aan de
orde zou dienen te stellen.
Voorzitter:
Dank u vriendelijk mijnheer Boskma. Dames en heren, zowel hier achter de tafel
als ongetwijfeld in de zaal, zijn er mensen die nog het een en ander op hun
lever hebben. In verband met de tijd is het helaas niet mogelijk om die nog aan
het woord te laten. Ik zal geen poging doen om de zaak te resumeren, daarvoor
zijn de problemen naar mijn smaak te uiteenlopend. Bovendien kunt u te zijner
tijd wanneer er een Symposiumboek verschijnt een stuk van de discussie ongetwijfeld nalezen, dat daarin verslagen wordt. Ik dank alle leden van het panel
voor hun bijdrage en u voor uw belangstelling en ook voor uw discussiebijdrage.
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DE INDUSTRIE BESLIST OVER KERNENERGIE, NIET HET PARLEMENT;.
EEN NIEUW MACHTSONDERZOEK
(Op verzoek van C.T. Uitham, H.J.M. de Vries en C.J. Zijlstra treft
u hieronder dit artikel aan, dat is verschenen in De Nieuwe Linie
van 15 oktober j.l. Het artikel is een aanvulling op de bijdrage
in het sympo.siumboek van bovengenoemde auteurs.)
(door Gerard de Bruijn, De Nieuwe Linie)

Een kleine groep bedrijven en instellingen heeft een duidelijke
machtspositie bij beslissingen inzake kernenergie. Deze machtspositie wordt gevormd door een groep van achtentwintig personen die
elk gemiddeld vijf functies hebben. De Industriële Raad voor de
Kernenergie, het belangrijkste adviesorgaan voor de regering, neemt
in het netwerk van macht de meest centrale plaats in. De IRK is
vooral spreekbuis van het bedrijfsleven en de elektriciteitsbedrijven en heeft geen verbindingen met instanties op het gebied van
veiligheid en milieu. Regering en parlement staan betrekkelijk
machteloos tegenover de Industriële Raad. Dit zijn enkele conclusies die getrokken kunnen worden uit een nog niet gepubliceerd onderzoek naar de machtsconcentratie in de kernenergie-sector.
:
Bij de behandeling van de Nota-Langman inzake het kernenergiebeleid
(zitting 1972-1973) werden door parlementsleden van ARP, CHU en KVP
zorgelijke uitlatingen gedaan over de economische machtsconcentratie in de kernenergie-sector. Zij vroegen om een onderzoek naar de
relatie-patronen in die kernenergie-sector, waarbij de methodiek .
van Mokken en Stokman wellicht model kon staan. De kamerleden hadden kennelijk het congres Politiek-economisch netwerk dat DNL begin
1972 in de Tweede Kamer organiseerde, nog vers in het geheugen.
Dit congres werd immers gehouden naar aanleiding van een voorlopig
onderzoekrapport op het gebied van de economische macht ('De banken
hebben de macht, niet het parlement').In dit onderzoek, o.l.v. prof.
dr. R.J. Mokken en drs. F. Stokman, werd het bestaan: van een '-buiten'
de democratische controle opererende machtsconcentratie aangetoond
door een analyse van de gedeelde benoemingen. Dit onderzoek is inmiddels geperfectioneerd en werd onlangs gepubliceerd in boekvorm
( 1 Graven naar m a c h t 1 ) . De genoemde confessionele volksvertegenwoordigers die om een dergelijk onderzoek op het gebied van de kernenergio vroegen, hebben lang / moeten w a c h t e n m a a r krijgen nu hun zin.
Langman, minister van Economische Zaken in het kabinet-Biesheuvel,
verwees .hun verzoek weliswaar door naar een commissie van de So-r
ciaal'Economische Raad (dus naar bureaula nummer zoveel), maar het
gewenste onderzoek is inmiddels wel door anderen verricht. 'Kernenergie in Nederland' is de titel van het (voorlopige) onderzoek- .
rapport. Het werd samengesteld door de chemici Cor Uitham en Bert
deA/ries, beiden wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit
van Groningen en door Gerrit-Jan Zijlstra, kandidaat-assistent aan
het Instituut voor Wetenschap der Politiek aan de Universiteit van
Amsterdam (waar ook de genoemde Mokken en Stokman werkzaam zijn).
De werkwijze, die door de onderzoekers gevolgd is, is hetrekkelijk
eenvoudig. Eerst werd onderzocht welke bedrijven en instellingen
actief zijn op het gebied van kernenergie. Dat zijn tweeëntachtig
'eenheden' in de industrie, de elehLriciteitssector, de research
en de' overheid. Vervolgens werd aan de hand van jaarverslagen en
dergelijke, onderzocht welke bestuurlijke relaties er tussen al
die sectoren en instanties bestaan. Dergelijke relaties (dubbel-
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functies) komen veelvuldig voor en zij vormen een inachts- en invloedsnetwerk. Via ingewikkelde berekeningen kon aldus vastgesteld
worden welke instanties en personen de belangrijkste machtscentra
vormen.
Terzijde: de onderzoekers konden eenvoudig materiaal als jaarverslagen vaak slechts moeizaam te pakken krijgen. Ulta-centrifuge BV
schreef bijvoorbeeld in een brief, dat jaarverslagen niet gestuurd
ko: den worden in verband met non-profileratieverdrag (verdrag tege v. verspreiding van kernwapens). En het ingenieursbureau Comprimo
BV, dat met Rijn-Schelde-Verolme en Bredero meedingt naar een order voor een kerncentrale in Zuid-Afrika, schreef, dat onderzoek
nu niet aan de orde was, en kernenergie zo snel mogelijk moest
worden uitgevoerd in verband met de oliekrisis. En de Industriële
Raad voor de Kernenergie reageerde dermate afwijzend, dat een
speciale beschikking van de minister van Economische Zaken noodzakelijk was om een deel van de informatie los te krijgen. Dat
zal v/el geen toeval zijn geweest overigens, deze IRK komt uit het
onderzoek althans als de machtigste, meest centrale, instantie op
het gebied van kernenergie naar voren!

Politieke

emancipatie

bedreigd

Voordat ik de belangrijkste resultaten van het onderzoek ga weergeven, is het van belang iets te zeggen over het uitgangspunt dat
de onderzoekers zelf hadden, toen ze besloten :ot hun onderzoek.
Zij presenteren zich noch als voorstanders, noch als tegenstanders
van kernenergie. Zij hangen een derde weg aan, die ze zelf als
volgt omschrijven: 'Invoering van kernenergie houdt verstrekkende
keuzen in voor talrijke levensgebieden. Een vergelijking kan worden gemaakt met de invoering van het automobiel. Het is derhalve
uitermate belangrijk en noodzakelijk dat argumenten voor cn tegen,
daaraan ten grondslag liggende prioriteiten en waarden, als ook
mogelijke gevolgen op lange termijn en mogelijke alternatieven
onderwerp zijn van open en democratische besluitvorming. Als dit
niet mogelijk zou blijken te zijn, zou dit op zichzelf een argument voor afwijzing van kernenergie zijn.'. De belangrijkste vraag
die om een antwoord vroeg, was voor hen dan ook: welke organisaties en instellingen participeren in de besluitvorming met betrekking tot kernenergie, welke rol spelen de centrale en lagere overheden in deze, en, ten slotte, is er sprake van opeenhoping van
macht en invloed in handen van enkele groeperingen bij besluitvormingsproces betreffende kernenergie?
Wel startten de onderzoekers vermoedende dat inderdaad sprake is
van opeenhoping van macht en invloed in handen van enkele groeperingen. Zij doen dat op basis van een. feitelijke, historische
schets en analyse van de kernenergie-ontwikkeling in Nederland
tussen 1953 en 1973. De voorlopige conclusie luidt dan als volgt:
'Het lange-termijn-karakter, de omvang van investeringen in geld
en kennis en de internationalisatie van de nucleaire ontwikkeling
leidt tot meer gecentraliseerde planningsstructuren op nationaal
en internationaal niveau. Afwijken van plannen kost steeds grotere
offers, handhaving ervan wordt van steeds groter belang. Op deze
wijze wordt de autonomie van kleinere bestuurlijke eenheden (gemeente, provincie, land) verder uitgehold. Politieke controle wordt
bemoeilijkt, de overzichtelijkheid van de besluitvorming neemt af.
De individuele burger wordt geconfronteerd met inflexibele planning
en ondoorzichtige deelbesluiten. Als volgende stap in de technologische ontwikkelingen van deze eeuw zou invoering van kernenergie
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op grote schaal een bedreiging kunnen worden voor voortgaande politieke emancipatie'. De historie geeft een beeld te zien van toenemende concentratie in de Nota inzake kernenergie van .1957:
'Van de centrale overheid zal een sterk gestimuleerde werking moeten uitgaan, terwijl zij anderzijds de voorwaarden dient te scheppen voor een zo ruim mogelijke ontplooiing van het particulier initiatief'. Een standpunt dat in 1972 nog door Langman werd onderschreven. De overheid gaf geld uit voor onderzoek en ontwikkeling
op het vlak van kernfysica en kernergie (1.5 miljard gulden in de
periode 1955-1972), de overheid moest medische voorzieningen, milieubeschermingsmaatregelen treffen, garant staan voor de kosten
van catastrofale ongelukken, en dergelijke. De particuliere industrie die van de overheidsinvesteringen gratis'gebruik kan maken,
heeft in verhouding slechts weinig middelen besteed aan nucleaire
activiteiten.

Het knooppunt- van macht
Nu dan de belangrijkste conclusies van het onderzoek 'Kernenergie
in Nederland'.
Om te beginnen valt op dat de bedrijven en instellingen op het gebied van de kernenergie nauwe relaties met elkaar onderhouden. De
tweeëntachtig onderzochte eenheden op het gebied van kernenergie
tellen 1034 functionarissen, waarvan 189 tezamen 539 dubbelfuncties
hebben. Deze 539 dubbelfuncties leggen 359 lijnen tussen 80 eenheden. Deze gegevens illustreren dat vele bedrijven en instellingen
die met kernenergie te maken hebben, nauwe banden met elkaar onderhouden. De meest centrale positie in het 'netwerk' wordt volgens
het onderzoek ingenomen door de Industriële Raad kernenergie (IRK).
Deze raad blijkt met niet minder dan dertig andere instellingen
('eenheden') rechtstreeks in verbinding te staan. De researchinstelling Reactor Centrum Nederland (RCN) volgt met drieëntwintig
verbindingen. De Kema (NV tot keuring van Elektrotechnische Materialen) met eenentwintig. Elk twintig verbindingen hebben GKN (NV
gemeenschappelijke kerncentrale Nederland) en SEP (Samenwerkende
Elektriciteits Producenten). De gezondheidsraad is goed voor zeventien lijnen, de joint venture Ultra Centrifuge Nederland (UCN) voor
zestien en de joint venture COOP (Coöperatieve Inkoopvereniging
van Metaalindustriën) voor veertien. Met elk dertien besluiten dan
TNOC (Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek) en VEEN (Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland). De 'lijnen' vanuit deze tien instellingen
worden gelegd door achtentwintig functionarissen die elk gemiddeld
vijf functies hebben. Twaalf van deze functionarissen zijn afkomstig uit de elektriciteitssector, zeven uit de industrieële sector,
vijf uit de research en vier uit de ministeries. Deze functionarissen, die beschouwd worden als de specialisten op het gebied van
kernenergie, ontmoeten elkaar in vele raden en instellingen en
vormen tevens het rekruteringskader voor allerlei commissies, die
aspecten van het kernenergiebeleid moeten beoordelen.

De macht van de IRK
Belangrijkste ontmoetingsplaats is dus de Industriële Raad voor de
Kernenergie. De IRK werd opgericht in 19 63 in het kader van de
kernenergiewet. In 1972 had de raad acht leden en zes adviseurs.
De leden en adviseurs waren afkomstig uit de industrie (vier leden,
waaronder de voorzitter en één adviseur), de elektriciteitsbedrijven en instellingen (drie leden en één adviseur),de researchinstel-
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(één lid, één adviseur) en de centrale overheid (drie ambadviseurs: topambtenaren van het Directoraat 'Generaal voor
de energievoorziening).
lingen
telijke

f.
De Raad ontwikkelde zich snel tot het orgaan, waar tussen vertegenwoordigers van verschillende groepen bindende afspraken gemaakt
worden. Van haar installatie in 1963 tot en met 1973 bracht de 1RK
zestig adviezen uit aan de minister van Economische Zaken. Vrijwel
alle adviezen werden opgevolgd. De verbindingen van de Raad zijn
zodanig, dat het hele scala van industriële -, elektriciteits- en
wetenschappelijke kennis en informatie op het gebied van kernenergie is vertegenwoordigd. Via de IRK worden de wensen van de industrie en de elektriciteitsbedrijven met betrekking tot het door de
overheid te voeren beleid kenbaar gemaakt. De Raad beschikt over
een duidelijke machtspositie. Zij bepaalt welke beleidsalternatieven aan de minister worden voorgelegd. De Raad heeft verder een onmiskenbare informatie voorsprong op andere deskundigen en instanties, waardoor het voor een minister en/of voor het parlement wel
erg moeilijk is een ander beleid te ontwikkelen dan door de IRK
wordt geformuleerd. Minister en parlement moeten de wensen van de
Raad (lees: industrie) wel honoreren. Daarbij komt nog, dat overwegingen van ruimtelijke ordening, milieubelasting en energiebesparing tot voor kort geen rol speelden in de adviezen van de Raad.
Lijnen tussen de IRK en eenheden uit de gezondheidssector of veiligheidssector ontbreken volledig, volgens het onderzoek.
De drie centrales van Lubbers
De slotconclusie van 'Kernenergie in Nederland' luidt als volgt:
'Het blijkt dan, dat vooral de industrie en in mindere mate de
elektriciteitssector hun macht en invloed kunnen aanwenden in de
researchinstellingen en de wetenschappelijke en industriële kernenergieraden en daarmee op het beleid van het ministerie van Economische Zaken.
Voor zover dit ministerie formele invloedsmogelijkheden heeft, betreft het ambtelijke adviseurs in de IRK, een topambtenaar in de
SEP en lijnen parallel aan staatsdeelneming. Op het gebied van gevaren van radioactiviteit, reactorongelukken, e.d. kan het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zich doen gelden in de
researchsector (RCN en TNONO) en in de haar van advies dienende
Gezondheidsraad. Omgekeerd spelen echter researchorganisati.es een
belangrijke rol in de adviezen van de Gezondheidsraad en daarmee in
het beleid van het ministerie. Voor het algehele regeringsbeleid is
de verhouding tussen Economische Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne van belang. Ket overheersen van economische over milieuen gezondheidsoverwegingen in het regeringsbeleid gaat samen met
een sterke oriëntatie van EZ op de industriële aspecten van kernenergie, hetgeen terzake van de complexe nucleaire technologie wellicht eerder moet worden geïnterpreteerd als aanwijzing voor de
sterke machtspositie van de industrie dan de op democratische wijze
vastgesteld prioriteiten van het volk'.
De onderzoekers hebben ook kunnen constateren dat adviezen op het
gebied van veiligheid en milieu doorgaans pas gevraagd werden als
de beslissingen over een project al gevallen waren. In feite is de
huidige, minister van Economische Zaken drs. R. Lubbers niet van deze lijn afgeweken. 'De trein is op de rails gezet', heeft hij eens
gezegd, en wat hem betreft worden de drie kerncentrales, die volgens
de jongste energienota noodzakelijk zijn, zo snel mogelijk gebouwd.
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Maar,zo werd onder druk van publieke opinie en parlement wijselijk
besloten,
het sein voor de bouw komt pas op groen te staan,
wanneer mogelijke gevaren en risico's uitvoerig zijn bestudeerd.
L>e SEP, UL'N en Interfuel BV hebben een complete risico-analyse geleverd, de' gezondheidsraad heeft de invloed van kernenergie op
volksgezondheid en milieu onderzocht en de Commissie Reactor Veiligheid heeft de veiligheidsaspecten van de splijtstofcyclus bestudeerd. In de rapporten wordt openlijk toegegeven dat er gevaren
en risico's bestaan en op grond daarvan kunnen regering en parlement besluiten af te zien van verdere uitbouw van het kernenergiepotentieel. Men kan die gevaren en risico's ook 'aanvaardbaar' achten - zoals samenstellers van de rapporten doen - en besluiten om
met de bouw van de drie kerncentrales te beginnen.
Het onderzoek 'Kernenergie in Nederland' verschaft echter goede
argumenten om de besluitvorming verder uit te stellen en de volksvertegenwoordiging een reëele kans te bieden om de besluitvorming
inzake kernenergie onder de loep te nemen en in samenwerking met
onafhankelijk'e deskundigen nieuwe beleidsalternatieven te ontwikkelen. Anders beslist ook nu de industrie en niet het parlement.
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TEKST DÏSKUSSIE PANEL "ECONOMIE"
Aan deze diskussie werkten mee:
- voorzitter: drs. W. Koning, wetenschappelijk medewerker Rijks
Universiteit Utrecht.
- drs. J. A. Bourdrez, verbonden aan het Nederlands Economisch
Instituut.
- ir, W. Riedijk, wetenschappelijk medewerker Technische Hogeschool Delft, onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen.
- drs. B. de Vries, wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit
Groningen, afdeling Vrije Studierichting.
- ir. K. Wassenaar, verbonden aan de N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen.
- deelnemers in de zaal

Verder zult U aantreffen:
- een bijdrage van drs. J.A. Bourdrez ingeleverd op het symposium
- een kort verslag van de diskussie (op gekleurd papier).
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KORT 'VERSLAG' DISKUSSIE PANEL ECONOMIE
Al.De economische kosten/baten analyse voor de snelle kweekreactor bevat de volgende belangrijke (schattings) factoren:
- het totale toekomstige energie- en elektriciteitsgebruik
- de prijzen van de verschillende brandstoffen
- het verschil in basisinvestering van LWR en SNR, waabij
weer van belang zijn:
- eventuele serie- en schaalvoordelen
- dito vermindering van kosten t.o.v. prototypen (leereffect)
- de discontovoet (waarmee kosten en baten in verschillende
jaren vergelijkbaar worden gemaakt)
Ook de aanwezige mede-opsteller van het -niet gepubliceerde
NEI-rapport- onderkende deze grote onzekerheden.
2.Men is het er over eens dat op al deze punten grote onzekerheid
bestaat, welke niet op korte termijn te verhelpen is. Daarnaast
is ook de hele opzet van dergelijke analyses, met name van
een hoge diskontovoet aangevochten; daarmee wordt elk Research
& Development projekt onrendabel.
3.Er kwam naar voren, dat een analyse van de eventuele kostprijsvoordelen van een SNR boven een LWR een te enge benadering is.
Ook andere energiepolitieke opties, zoals investeringen in verbetering van elektrotechnische apparatuur, besparingstechnologiën etc moeten in een (nationaal) economische beschouwing
worden betrokken.
B. Bij het besluit om aan het Kalkar-projekt deel te nemen was
geen kosten/batenanalyse aanwezig. Beslissend waren argumenten
ten bate van het bevorderen van know how ( en daarmee de internationale concurrentiepositie) van de nederlandse industrie.
Nu is van groot belang of een dergelijke overheidssubsidie in
andere sectoren omvangrijker effecten kan hebben; dat is niet
onderzocht en behoorde niet tot de opdracht van Economische
Zaken aan het NEI.
C. Het persoonlijk standpunt van de panelleden wordt niet in de
eerste plaats bepaald door de economische verwachtingen; het
, eindoordeel hangt meer af van de mate van vertrouwen in de oplosbaarheid van de bestaande technische en maatschappelijke
problemen samenhangende met de verdere toepassing van kweekreactoren.
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Discussi.o

Economio

Voorzi t ter Koning :
Wo gaan proberen vanmiddag wat dieper op de economische aspekten in te gaan
van de snclie kweekreactor. Bij het voorgesprek zoëven aan tafel hadden wij
de verwachting dat de belangstelling wel niet al te groot zou zijn voor deze
/.aak, mensen gaan meer de politieke en de milieuzaken in, maar althans voor
Minister Lubbers lijkt het doorslaggevend te worden wat de economische verwachtingen zijn, dus misschien zijn we toch wel het belangrijkste panel van vanmiddag .
Ik wou u even, omdat ik u niet hoef voor te stellen aan de leden van het panel
omdat u die in het programma heeft gezien en aan de bordjes verder kunt herkennen, alleen zeggen dat Hans Schenk aan de tafel ook bijzit, zonder bordje, omdat De Vries wellicht vanmiddag een ander panel wil gaan bijwonen.
Wou ik nog even zeggen hoe we het vanmiddag inrichten. De bedoeling is dat de
eerste drie kwartier eigenlijk de discussie achter de tafel blijft. Ik denk dat
het voor de deelnemers in de zaal wat moeilijk zal zijn om ook na vanochtend
toch nog een uurtje geduld te hebben om aan de discussie deel te nemen tot we
na de thee daaraan beginnen, maar het leek ons toch verstandig om voor de theepauze van de verschillende inleiders hun standpunten te horen: dat ze een beetje
een totaalvisie op het geheel kunnen geven; aan kunnen geven welke wat hun betreft de hoofdpunten zijn wat betreft de economische situatie en dat we dan na
de theepauze gerichter kunnen discussiëren over de verschillende punten die dan
naar voren komen. Ons idee is dat we dan direkt na de theepauze u kunnen voorstellen dat en dat en dat uit de discussie die nu gaat volgen de hoofdpunten
lijken te zijn. Dan vraag ik aan u of daar nog andere punten bij moeten komen
en dan hoop ik dat we daar voor half vijf door heen kunnen komen om te vinden
wat de eventuele overeenkomsten en verschillen zijn, en dat we daar de conclusies van deze middag kunnen formuleren.
Maar laat ik niet te veel tijd aan organisatorische zaken besteden; ik zou graag
aan de mensen achter de tafel willen vragen om hun eerste inleiding te geven.
Het zal misschien wat meer zijn dan een paar minuten om een volledig overzicht
te kunnen geven. Ik wou graag rechts van mij beginnen, met de heer Bourdrez.
Bourdrez:
Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik wilde heel in het kort enige punten aangeven die mede gespeeld hebben, gedeeltelijk ook als achtergrond gediend hebben
bij het opstellen van het NEI-rapport over de SNR-300. Een van de achtergronden
is geweest: er dreigt een zekere energieschaarste, d.w.z. een relatief duurder
worden van de grondstoffen voor energie, dat geldt zowel voor de olie als voor
de uraniumerts, in het bijzonder het verrijkte uraniumerts. We hebben in de oliecrisis gezien hoe gevoelig een economie is voor een kortstondige onderbreking
zelfs van de energie-aanvoer en het was duidelijk, dacht ik, dat geen enkel land
zich de weelde kan veroorloven om 100% afhankelijk te zijn van energie van buiten
zodat men dus moest kijken hoe men tot een zekere mate van zelfvoorziening zou
kunnen komen. Enerzijds hebben we natuurlijk grote gasvondsten en ook olievondsten
gedaan, maar zelfs bij een minimale electriciteitsprognose en rekening houdende
met een maximaal mogelijke besparing, rekening houdende met de tijd waarin die
besparingen te realiseren zijn en zelfs rekening houdende met mogelijke bijdragen
in de energievoorziening door alternatieve bronnen, zoals zonne-energie, windenergie waarvan de ontwikkeling ook nog helemaal op gang moet komen en waarbij
ook de kans dat die op korte termijn commercieel toepasbaar is, dat wil zeggen •
op grote schaal toepasbaar is, heel gering is, bestond er een redelijke kans dat
er een "energie-gap" aanwezig zou zijn en die zou op de een of andere wijze opgevuld moeten worden, op de eerste plaats door kernenergie, de enig direkt aanwezige energiebron. In het bijzonder de lichtwaterreactor.
Bij het onderzoek waarmee wij belast waren door Economische zaken, ging het
erom de SNR te bekijken in relatie tot de LWR en twee punten stonden daarbij
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centraal. Op de eerste plaats: of wij moesten doorgaan met de bijdrage aan
het project en of wij de bijdragen eventueel moesten verhogen van 12,5 naar
15?-. iiet tweede punt was: moeten wij bij de toenemende kosten van de centrale
toch ons deel blijven handhaven. Maar om dit te kunnen beoordelen was het nodig
om te kijken of de SNR op de lange termijn een zinvolle oplossing zou kunnen
zijn. Met andere woorden of de SNR op wat langere termijn, in de toekomst, in
de negentiger jaren, eventueel nog daarna de electriciteit zou kunnen produceren
tegen een lagere prijs als met alternatieven mogelijk was en tegelijkertijd
hoe gevoelig het programma van de SNR zou zijn voor aanvoer c.q. wijziging in
de grondstoffenprijs. Nu was het voor de SNR vrij eenvoudig, daar kan je stellen,
daar is de grondstof overvloedig aanwezig en daar hebben we voor duizenden jaren
ruimschoots voldoende voor. De prijs speelde daar ook geen rol, zelfs al had
die een rol gespeeld dan was het aandeel ervan in de kostprijs zo gering, dat
die dus het hele probleem niet beïnvloedde. Het was dus wel noodzakelijk om
de deelname aan het SNR-project goed te kunnen bekijken, dat een goed inzicht
werd verkregen in de mogelijkheid of de SNR op langere termijn concurrerend
electriciteit zou kunnen produceren. Daarbij speelden een aantal factoren uiteraard der zaak een rol en dat is natuurlijk de prijs van de stookolie, de uraniumprijs, de prijs van de scheidingsarbeid, de rente op discontovoet die gebruikt
werd en de gap in specifieke investeringskosten tussen een lichtwaterreactor
en een SNR. Bij de eerste opzet van het rapport in augustus is de boel in feite
toegespitst op het zo goed mogelijk schatten van de investeringskosten van de
verschillende types centrales. In een later stadium, dus in het begin van dit
jaar, is de toespitsing op deze investeringskosten niet direct gevolgd, maar
is een andere kant uitgegaan. Er is gekeken hoe groot de spelingen in de "gap"
zouden kunnen zijn, wat de break-even waarde van de "gap" zou kunnen zijn bij
verschillende vooronderstellingen t.a.v. de vier andere factoren die ik u zojuist genoemd heb. En daaruit zou kunnen worden afgeleid hoe groot het verschil
tussen de specifieke investeringskosten van een SNR en een LWR zouden kunnen
zijn en daarna zou een idee gevormd kunnen worden of het mogelijk zou zijn een
commerciële SNR zodanig goedkoop te produceren dat z'n verschil in specifieke
investeringskosten beneden de break-even waarde van de "gap" zouden zijn. Ik
wil u dat graag heel even in het kort demonstreren.

Voor figuren, zie bijdrage Bourdrez , achteraan.
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Do verbanden zijn gelirieariseerd, geven niet altijd de exacte bedragen, inaar
zo geven een orde van grootte waarin u ongeveer moet denken en waar u dus relaties ziet tussen de verschillende dingen, de investeringsrentevoet, prijs uraniumerts, kosten van de scheidingsarbeid en uiteindelijk de overprijs. Er is
dus nagegaan hoeveel binnen grote speelruimte de mogelijkheden van de gaps
zouden zijn. Omgekeerd als je van de vijf, vier vastprikt dan kunt u natuurlijk
van de vijfde de break-even waarde uitrekenen. Dit hebben we gedaan voor de
CC (conventionele centrale) contra de LWR. We hebben het ook gedaan voor de
CC contra de SNR. Daar kunt u nagaan dat er eigenlijk twee factoren een rol
spelen, of eigenlijk drie, dat is de "gap", de rentevoet en de overprijs. U
kunt dat hieruit zien dat bij verschillende rentepercentages gerekend is. In
het oorspronkelijke rapport is gerekend met 8 a 10%, in de latere aanvullingen
is ook in analogie met de Energienota gerekend met 15%. En hier heeft u hetzelfde relaas maar nu voor de LWR en de SNR en daar spelen natuurlijk d e kosten
«c'neidingsarbeid, prijs uraniumerts, investeringsrentevoet, vier factoren een
rol die ook weer speelruimte aangeven. Bijv. als u een uraniumprijs van 100
hebt en u heeft voor de scheidingsarbeid, u komt dan ongeveer op 10% rente,
dan zou de theoretische gap mogen zijn ƒ 900,-- in specifieke investeringskosten. En het probleem van de specifieke investeringskosten is in feite centraal deze gap en juist ten aanzien van de investeringskosten bestaat er dus
een vrij groot probleem, hoe kunnen we van de specifieke investeringskosten
van de Kalkar SNR-300 project komen, die op de orde van grootte van 5.000 a
f 6.000,-- liggen naar een orde van grootte van laten we zeggen ƒ 1.800,-- en
is dit haalbaar. Er spelen twee factoren een rol, nl. het schaaleffect en de
leercurve. En het probleem van de leercurve, om die juist te schatten is in
net algemeen al een hele moeilijke zaak en dat is in het bijzonder ook voor een
SNR erg moeilijk. Het enige wat gedaan kan worden is nagaan bij een groot aantal deskundigen die bij dit soort bouw van activiteiten direct of indirect betrokken zijn of hier een mogelijkheid in zit, maar het is dus niet voor een
econoom om te kunnen beoordelen of dat inderdaad realiseerbaar is.
Voorzitter:
Het is misschien

even verstandig om te zeggen wat een leercurve

is.

Bourdrez:
De leercurve is: als u begint met een prototype te bouwen kost dat natuurlijk
een heie hoop geld, doordat men bepaalde technieken moet leren, doordat men
tijdens het ontwerpen van zo'n gebouw of van zo'n heel proces nog wijzigingen
aanbrengt, omdat er gewijzigde ideeën ontstaan, waardoor een prototype altijd
erg kostbaar is. Daarna wordt er meestal overgegaan naar een demonstratie-type,
en dat is in de eerste plaats een type met een veel groter vermogen in dit geval
en daarvoor gaat men gebruik maken enerzijds van alle voorkennis die men opgedaan heeft bij het prototype en anderzijds wordt men toch weer eens opnieuw geconfronteerd met eventuele problemen die met de schaalvergroting te maken hebben.
Dan is er de derde fase, dat is dus naar het commerciële type en nu treedt de
kostenverlaging op ten gevolge van de verbeterde know-how, grotere kennis, en
efficiënter bouwen: dit zijn de factoren die gezamenlijk uitgedrukt worden door
de leercurve. En dat staat los, tot op zekere hoogte, van de schaaleffecten.
Wat de schaaleffecten betreft: als u een grotere centrale gaat bouwen, b.v.
een driemaal zo grote centrale, wil dat niet zeggen dat de kosten ook driemaal
zo hoog zijn. Meestal aanzienlijk minder als driemaal zo hoog. Er treedt een
combinatie op van leercurve en schaaleffect als u van de Kalkar 300 zou gaan
naar een commerciële.van .1000 megawattVoorzitter:
Dank u w e l . Dan wou ik graag de heer Wassenaar vragen om vanuit zijn
in de KEMA, commentaar te geven.

ervaring
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Was sen aai":
Ja, mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik zie u al even recht gaan zitten
om te horen wat deze ongetwijfeld vurige voorstander van kernenergie en dus van
Kalkar wel te vertellen zal hebben. Dan hoop ik dat ik u dit keer niet zal
teleurstellen, vooral na datgene wat ook de vorige sprekers vanmorgen al hebben
aangevoerd.
Ik meende nl. in de eerste plaats te moeten relateren aan het artikel van
mijnheer Lovins in het Symposiumboek, nl. daar waar hij zegt "Moreover in pure
technical presentations I generally warn my audiences never to believe an expert
and particularly one who is trying to sell you something", u weet dat de KEMA
gerelateerd is aan electriciteitsleveranties, en dus de verkoop van electriciteit, u bent dus wat dat betreft gewaarschuwd.
Ik kan nu twee dingen doen, of verder zwijgen of verder liegen, want u kunt
toch niet geloven wat ik verder zeg. Ik heb nog even aan mijn medebroeders in
het panel gedacht of ook voor hen die waarschuwing per ongeluk zou gelden, maar
misschien moet u naar ons kijken door een wat gekleurde bril en verandert er
dan plotseling iets aan de woorden die we uitspreken dan laten we zeggen, dat
er iets verandert aan de klankkleur.
Ik mag u natuurlijk ook de vraag voorleggen, als er nu eens geen experts zouden
zijn, maar we praten toch over de ons voorgelegde onderwerpen, waarbij wij niet
door kennis worden geremd, zijn we dan geloofwaardig. Welaan dan, laten we doorgaan, ook al bent u dan misschien niet zo gelukkig met deze vraagstelling zo
vooraf, maar ze staat nu eenmaal in het Symposiumboek verscholen en ik dacht
dat ik er niet onder uit kon om dit te noemen.
Maar dan nu wat meer gericht naar die snelle kweekreactor. Dan zou ik ook terug
willen grijpen op een uitspraak van prof. Latzko in de tweede alinea van zijn
slotconclusie op pag. 25, waarin hij zegt: "er is nog te weinig bouw- en bedrijfservaring om een oordeel te kunnen vormen over de economische vooruitzichten van
dit type op korte termijn (daar bedoelt hij dan mee de FBR)". En in de tweede
plaats zou ik deze uitspraak graag willen aanvullen met een zinsnede uit een in
maart 1974 uitgebracht rapport door een werkgroep van de Unipède, dat betekent:
Union internationale des producteurs et distributeurs d'énergie électrique,
waarin vertegenwoordigers van de electriciteitsbedrijven van zes landen van de
europese gemeenschap, de vooruitzichten op lange termijn van de ontwikkeling
van snelle kweekreactoren binnen de europese gemeenschap van de negen, bespreken.
En die door mij bedoelde zinsnede luidt dan, ik heb hem vertaald voor u: "de
economie van een gegeven type reactor die tot uitdrukking kan worden gebracht in
de kostprijs van een kilowatt uur, hangt af van veel factoren, zoals kapitaalslasten per kilowatt, de kosten van de verschillende fasen van de splijtstofcyclys, kosten van onderhoud en bediening en nog van een aantal andere factoren,
nl. technische, zoals beschikbaarheid, betrouwbaarheid e.d. Om een oordeel te
kunnen geven omtrent de economische verwachtingen' en de voordelen bij het overgaan op FBR's zou voorspeilingen vereisen van de veranderingen van bovengenoemde
factoren in de tijd en van het ontwikkelingsstadium en dan zowel gerelateerd aan
de FBR als aan alle andere typen reactoren die bij energiestrategieën in overweging zouden kunnen komen. Zulk een prognose zou zich dan moeten uitstrekken
tot het jaar 2010 en de auteurs, ik citeer dus nog steeds, zijn van oordeel dat
de betrouwbaarheid van deze prognoses zo ze überhaupt mocht zijn op te stellen,
praktisch nihil is. Bovendien heeft de ervaring tot dusver geleerd dat een vergelijking van de kostprijs van de electriciteitsopwekking uit eenheden die momenteel in bedrijf zijn of in aanbouw zijn in de verschillende landen, feitelijk onmogelijk is als gevolg van verschillende wettelijke voorschriften, verschillen
in leverings- en vestigingsvoorwaarden en prijsopgave en financiering." Dat is
dan het eind van het citaat.
Ik ben dan ook de mening toegedaan dat het een grote verdiensten-van het NEI is
geweest om desondanks toch een poging te wagen om die rentabiliteit van de SNR
in de verdere toekomst vast te stellen. En het zou mijns inziens niet van zindelijk denken hebben getuigd als er bij de kritiek op het rapport a priori van
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was uitgegaan dat men naar een vooropgesteld resultaat toe zou hebben willen
werken. Dat neemt uiteraard niet weg, dat juist door gebrek aan ervaring, al
het cijfermateriaal aanvechtbaar is en zelfs de toegepaste methode ernstig in
discussie kan worden genomen. De belangrijkste uitgangspunten bij de economische
beschouwingen zijn evenwel in principe juist en blijven dan ook overeind staan.
En dat is nl. dat een grotere seriebouv; lagere investeringskosten per eenheid
geeft, schaalvergroting leidt tot relatief lagere investeringskosten per eenheid.
3ij prototypes en demonstratie-eenheden wordt zeer veel leergeld betaald en
lagere grondstofkosten, in ons geval dus brandstoffen of te wel splijtkosten,
motiveren het accepteren van hogere investeringskosten.
Is het niet juist om meer inzicht te krijgen in de waardering van bovengenoemde
aspecten dat besloten is aan het bouwen van deze prototypes en demonstratieeenheden deel te nemen. Ik dacht dat het een volkomen verkeerde opvatting is,
er van uit te gaan of te veronderstellen dat kernenergie, en in het bijzonder
de SNR, als een soort hobbilsme zou worden bedreven. Juist mede door de hoge
investeringskosten staan ook de electriciteitsbedrijven echt niet te dringen
om kernenergie te installeren. En het gaat hier vee] meer om een stuk zekerheidsstelling van de • toekomstige energievoorziening. Ik dacht dat de oliecrisis daarvan wel aangetoond heeft, welke ernstige vormen dit kan aannemen. Bij het kiezen
van andere cijfers en een aantal andere inponderabilia, zoals het NEI heeft gedaan, kunnen uiteraard andersleidende uitspraken worden voorbereid, zoals uit
ondermeer het artikel dat ingebracht is door de heren van de Rijksuniversiteit
te Groningen en de daarop aansluitende cost - benefit - analyse is op te maken.
Maar toch, mijnheer de voorzitter, zou ik graag een paar wat meer algemene
kanttekeningen willen p l a a t s e n . Jarenlang is er gediscussieerd over de vraag
öf en zo ooit, wanneer electriciteit uit kernenergie over LWR's (lichtwaterreactoren) concurrerend zou worden met die uit gas- en oliegestookte centrales.
Uitvoerig is hierover gerapporteerd en gediscussieerd, omdat het omslagpunt
juist lag op de rand van het haalbare. Toen na de oliecrisis in één jaar tijd,
de olieprijs verviervoudigde, was dit strijdpunt, economisch gezien, op slag
de wereld uit. Electriciteit uit lichtwaterreactoren is momenteel goedkoper,
dan die uit gas, olie en kolen.
Het tweede punt wat ik zou willen zeggen is, dat als gevolg van een 60 a 70
m a a l beter gebruik van de gewonnen uranium en het wegvallen van verrijkingskosten bij de SNR, het evident is, dat bij een voortgaande algehele stijging
van alle kostenniveau's, de SNR op den duur in het v o o r d e e l komt, zo die dat
al. niet is.
In de derde plaats, als het break-even punt eenmaal is bereikt, zou het direct
economisch zijn, voor de totale grondlast van het totale electriciteitsverbruik,
zodat dan in feite circa 35% van de vermogen in deze goedkoper producerende
eenheden opgesteld zouden moeten zijn. Hierbij zou dan circa 60% van de geleverde energie zijn gemoeid. Daar de kweekreactor niet zo veel meer plutonium
maakt, dat hebt u vanmorgen ook al kunnen horen, door de verliezen bij het
kweken, dan ze verbruikt, is het plutoniumvraagstuk in eerste instantie, niet
afhankelijk van het gebruik van de SNR, maar dat van kernenergie in zijn algemeenheid. Er is ook gesproken over tritium, wat moeilijkheden zou kunnen geven,
die nader onderzocht m o e t e n worden. Als dat zo is, dan zullen deze problemen
even levensgroot aan de dag treden bij kernfusie, waar dit een van de grondstoffen
kan zijn. Zouden we hier dan de vraag aan moeten koppelen, om elk onderzoek op
het gebied van kernfusie op te schorten tot deze problematiek omtrent tritium
geheel is onderkent en geheel wordt beheerst?
Mijnheer de voorzitter, ik heb me verstout een van de als alternatief aangeprezen energiebronnen te noemen en ik meen dat de anderen, zoals
wind- en
zonne-energie niet te kort mag worden gedaan. Er m o e t beslist ernst worden gemaakt met het research en development werk aan deze alternatieve energiebronnen.
En hoewel de technieken in principe bekend zijn, m o e t ook hier worden vastgesteld,
dat zonder v e e l en langdurig onderzoek aan prototypes en demonstratie-eenheden.,
de kosten-baten verhouding in de toekomst niet te schatten valt. In het bijzonder een aantal maatregelen ten aanzien van het milieu zijn niet te overzien,
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cp -it ncru»nt. En eveneens op het gebied van de veiligheid van de mensheid.
Ik wil u een paar onderwerpen noemen, die helemaal geen slecht figuur zouden
slaan in de qi:i~ waar-of-niet-waar. Aan u dan het antwoord, om op verantwoorde
wetenschappelijke basis, beter dan die welke momenteel gehanteerd worden voor
kernenergie, het antwoord te geven. Dat is dan in de eerste plaats, veel grote
windmolens, wiekdiameters van 50 meter, bedreigen de vogelstand. Gebundelde
zonne-energie, vanaf satelieten naar de aarde gestraald, is een levensgevaarlijk wapen en voor massa-vernietiging te gebruiken. Kernfusie en door satelieten
toegestraalde zonne-energie kunnen eveneens temperatuurverhogingen in het milie:u
veroorzaken die afsmelten van de ijskappen kan bevorderen, juist als conventionele
kernenergie en andere centrales. Grote zonnecollector-oppervlakten op aarde kunnen het klimaat beïnvloeden. Deze enkele kreten zijn alleen maar bedoeld om er
de aandacht op te vestigen, dat ook net de alternatieve energiebronnen, die zo
op het eerste gezicht volkomen onschuldig lijken, misschien toch wel wat meer
moeilijkheden te verwachten zijn dan aanvankelijk werd gedacht. In analogie
zoals momenteel met de kernenergie het geval is. Het gaat er maar om, de mensen
met.de juiste fantasie te treffen, waardoor dan bij verdere realisering wel
eens even grote weerstanden en verzoeken tot bezinning, het gevolg zouden kunnen zijn. Een tweede ding maakt deze bijzonder grootschalige projecten eveneens
duidelijk, vooral als we mogen aannemen, dat ze eveneens in het buitenland
worden toegepast. Zowel de milieuaspecten als de financiële inspanningen bij
de ontwikkeling van deze alternatieven, maken een bundeling van krachten internationaal noodzakelijk. En net is dan ook een zeer kwalijke zaak, als een land
zich uit reeds bestaande internationale samenwerkingsverbanden terug meent te
moeten trekken, zoals Nederland uit het SNR-project. Het zal zeer de vraag zijn
of dat land daarna bij andere inspanningen, op hetzelfde terrein of andere, opnieuw zal worden gevraagd om in een gezamenlijk project deel te nemen. Eveneens zijn repercusies voor de betrokken industrieën te verwachten. Er ligt hier
dan ook een belangrijke taak voor de politici weggelegd, nl. om de vraag te beantwoorden hoe, internationaal gezien, ondermeer de bij de kernenergie genoemde
problemen van sabotage, oorlogsdreigingen, bommenwerpers, die op centrales vallen e.c. in de hand kunnen worden gehouden zonder dat dat tot extreme uitwassen
leidt. En in het bijzonder is daarbij te denken aan de grote gevaren die de mensheid toch al bedreigen, ook zonder de bouw van de SNR's. De risico's in het bijzonder ten aanzien van de mensenlevens die politici zich bij een aantal van hun
activiteiten soms durven te veroorloven zinken vaak in het niet bij de uitkomsten
van veiligheidsanalyses van kernenergiecentrales. Ik denk even aan de 50 a 60
miljoen doden in de oorlog 1940-1945. Hoeveel daarvoor al in 1914-1918 en daarna
in de u welbekende gebieden. Als men in Nederland inderdaad vooruitstrevend wil
zijn, dan dient men de hand in eigen boezem te steken en zich af te vragen of
polarisaties, zoals momenteel in het overleg van organisaties en de politieke
bestel, ook vanmorgen in de zaal ooit kunnen leiden tot opbouw in positieve zin
op internationaal niveau. Waarmee ik beslist niet gezegd wil hebben dat kleinere
groeperingen met afwijkende meningen dan monddood gemaakt moeten worden. Integendeel , het vraagt evenwel van de zijde van de zich tegengesteld opstellende partijen de essentiële wil tot samenwerking, waarbij men moet leren naar elkaar te
luisteren. De wil tot luisteren, en dat is iets anders dan een half oor hebben
voor de woorden die de ander uitspreekt, terwijl men zelf alweer het vervolg
van zijn eigen verhaal aan het componeren is. En dat geldt dan misschien allereerst voor politici, maar zeker ook voor experts.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, daarmee ben ik dan weer op het uitgangspunt teruggekeerd en de waarschuwing van de heer Lovins. Ik zou dan willen besluiten met de opmerking, dat wij dankbaar mogen zijn voor deze dagen die ons
tot bezinning roepen, zo min of meer als de man met de rode vlag die in het begin
van deze eeuw in de bebouwde kom vooraf placht te gaan aan de briesende monsters,
die toendertijd nog automobiel werden genoemd. Ook hier zou Wim Kan aan het eind
van het jaar eens kunnen zeggen, het zal wel weer overgaan.
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Voorzitter:
Dank u. Ik heb u laten uitspreken over een aantal zaken die niet onmiddellijke
economische aspecten betreft, omdat het me toch wel zinnig leek uw visie volledig
over tafel te laten komen, maar ik wil de volgende sprekers wel verzoeken om met
name op de economische punten verder in te gaan en dan is nu de heer Riedijk aan
de beurt.
Riedijk:
ln de loop der jaren heb ik vaak in forums gezeten met mensen van de SEP en de
KEMA en ik moet zeggen, dat ik het gevoel heb, dat ze tegenwoordig kadercursussen
daar geven. Wasser, Wijker, Mostert en nu vandaag ... Wassenaar, een technisch
economisch magiër. Ik voel niet zo erg veel voor uw uitnodiging, mijnheer de voorzitter, om mij te beperken tot economische facetten om de doodeenvoudige reden
dat ik dan naar het bord ga en een tabelletje opschrijf en dan is m'n verhaal
klaar. Ik ben een milieuman, ik doe er erg veel aan, veel van mijn vrije tijd
wordt er aan besteed. Ik ben lid van die verschrikkelijke bezinningsgroep die
nu eens een aantal criteria bij elkaar heeft geveegd op basis waarvan je een
goede beslissing zou kunnen nemen en die beslissing laten wij terecht over aan
de politici. Wij gaan niet zitten drammen bij het publiek, volg nou wat wij als
SEP of KEMA menen dat er moet gebeuren. We proberen alleen maar criteria aan te
dragen. Wij mij is opgevallen bij de studies van het NEI, dat is, dat ze zowel
letterlijk, dat is vanmorgen door Bert de Vries
gezegd, als figuurlijk niet zo
erg toegankelijk zijn. Als je dat vergelijkt met wat de RUG gedaan heeft, dan
is dat een opvallend verschil. Ik geloof niet dat dat op toeval berust. Voordat
ik daar op terugkom, zou ik u nog iets anders willen zeggen, zodat u mijn standpunt in de discussie kent. Ik vind het gevaar van dit soort gesprekken en dat
blijkt ook al uit de inleiding van de heer Wassenaar, dat je in de sfeer raakt
van mekaar punten afvangen. U zult gaan ontdekken dat als dat dan gaat gebeuren,
ik daar niet aan meedoe. Dan zeg ik gewoon, ik ben ondeskundig. Het probleem
van technische bij zienheid dat kennen we hier allemaal aan de TH. U weet achter
mijn naam staat TH-D, ik mag me daar dagelijks aan ergeren. Maar die technische
bijziendheid geldt natuurlijk ook voor economen. En ik geloof dat we daar in
de eerste beide inleidingen al het een en ander over hebben kunnen vernemen. Wat
is nou eigenlijk die deskundigheid. Nou ik dacht dat je daar in een zinnetje
iets over kunt zeggen. Mensen zijn deskundig, zodra ze in staat zijn of beter
gezegd zodra ze niet in staat zijn dat wat zij weten aan de mensen over te dragen.
Er is een enorme informatiegap, er is ook een enorme informatievervuiling. Goedkoop is duurkoop. U heeft het vanmorgen weer kunnen horen toen Goedkoop zijn verhaal afstak over een stuk dat rondzwerft op het Ministerie van Economische Zaken.
Laat ik u zeggen, zoals u hier zo in die zaal zit, als een van die mensen die
begonnen is met het verzet tegen kernenergie in Nederland, en daarmee heb ik
m'n kaart duidelijk op tafel gelegd, jaren zwierven alleen stukken van voorstanders, zonder dat die ook maar enigszins gerelativeerd werden, rond op het
Ministerie. God zij dank voor ons allemaal, in verband met een goede besluitvorming, zwerven er nu ook een stukken rond van andersdenkenden en dan nog wel
een zeer goed afgewogen stuk zoals dat door bemiddeling van Jan Terlouw door
grote mensen als Latzko, Beek, Ferguson, Tuiningen is samengesteld. Economie
praten we over. Moet u zich verdomd goed realiseren dacht ik, u en ik, want ik
voel me wat dat betreft inderdaad aan de kant van de zaal als niet-deskundige,
wel als iemand die het bijgehouden heeft, dat je dat vanuit verschillende aspecten kunt bekijken. Je kunt dat bekijken vanuit het standpunt van de SEP, een
nutsbedrijf, niet onder parlementscontrole, waarvan ik de indruk krijg uit alles
wat ik zie in de kranten, dat ze coute que coute deze ontwikkeling willen doorzetten. Of het NEI waarvan ik me moet afvragen, ik. kom er aan het eind op terug
als ik nog even naar de studies kijk, of dat nu werkelijk wel een neutrale economische instantie is. Ze zijn uiteindelijk met handen en voeten gebonden aan
Economische Zaken waar ze het grootste gedeelte van hun opdrachten van krijgen.
Waarom gaat het eigenlijk? Kan het? Moet het? Wat is de kwestie? Moet je inder-
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daad geld als norm nemen? Er wordt net gezegd, de SEP staat niet te dringen. Ik
kan dat. nergens vinden. Laten ze dan ophouden gewoon, als zo niet staan te dringen
set het pousseren van kernenergie. Kernenergie is oneconomisch. Waarom is het. oneconomisch? Nou, dan zou ik eigenlijk nu terug willen vallen op twee dingen, in
de eerste plaats wat u te weten kunt komen uit de Bezinningsnota Energiebeleid,
zowel die van vorig jaar als die van dit jaar. Ik wil u daarbij attent maken op
het feit dat een aantal belangrijke kostenveroorzakende facetten zoals beveiliging, opwerking, opslag, transport, weggelaten worden, niet met opzet, maar gewoon
omdat we er verder veel te weinig van weten, uit de beschouwingen. Maar ik zal u
zeggen waarom ik kernenergie fundamenteel oneconomisch vind voor de Nederlandse
samenleving. Het past niet en dat kunt u van vele mensen, van vele vooraanstaande
industriëlen vernemen, het past niet in de Nederlandse technologie.
Alleen die stemmen worden niet gehoord, maar het gaat uiteindelijk toch maar,
en dat blijkt. Ik zou haast zeggen, neemt u dan het kwantitatieve argument van
mij over, 500 man werken er in Nederland in de industrie aan kerntechnologie en,
ik hoef u dat niet te vertellen, dat is uitententreure vanmorgen door Boskma uit
de doeken gedaan, kernenergie verhindert spreiding van macht en bevordert autocratische systemen. Wel, ik zal nu ophouden met mijn emotionele steilingname
waar ik wel argumentatie voor heb. Ik wil even over de studies zelf praten. Ik
krijg het gevoel, als ik de studie van het NEI doorneem, dat ze naar een bepaalde
optie toe redeneren. De RUG heeft geprobeerd dit aan te tonen, ik dacht dat dat
gelukt is. Ik zou vanachter deze tafel willen pleiten voor een echte neutrale
studie. Die is er niet. De aanzet daarvoor is gemaakt door Latzko, Beek, Terlouw
en Ferguson en dan zou ik willen eindigen met een citaat uit een stuk dat in
augustus 1974 verschenen is en dat heet "The Breeder Reactor in the United States,
new economic analysis". Dan wil ik daaruit een tabel voor u schetsen.
Economische haalbaarheid van de SNR
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(fig. 4)
Horizontaal staat de U-308 prijs en verticaal staat het kapitaal-kostenverschil
tussen LWR en SWC.
Waar het nu om gaat is, en hierbij sluit ik aan bij het verhaal van de vrienden
De Vries en Schenk: het investeringsverschi1 is veel meer dan 125 dollars, dat
is vanmorgen betoogd. Van dat leereffect en dat schaaleffect kunnen we, naar
mijn afweging, niet zo erg veel verwachten. We zitten met een prijs van het
uranium in de buurt van $ 15/16 en dat betekent dat we ergens tussen het nee
en een waarschijnlijk nee zitten. Laten we dan kijken naar alle andere facetten
van de hele cyclus, ik bedoel vanaf het moment van winning, tot aan het eind, de
kosten die het met zich meebrengt, de milieumaatregelen en de mensen, zoals ik,
die er zich tegen verzetten. Natuurlijk alleen uit emotionele overwegingen,, u .
kent de argumentatie, is mijn afweging dat er geen schijn van kans is dat in
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n;Jor geval naar de omstandigheden van Nederland dit soort zaken verder worden
.lüjemaakt. En ik ben er bli.j om dat ik binnen de Tweede Kamer, en binnen het
luorum van de Ministerraad, geluiden hoor, dat men zegt, nou, we moesten daarmee maar ophouden.
Voorzitter:
Hartelijk bedankt. De Vries of anders

Schenk.

Do Vries:
ik wil niet zozeer inhoudelijk reageren. Ik wil alleen zeggen, het is erg jammer
dat bij de bijdrage van de heer Bourdrez de tabellen die hij zojuist heeft laten
-.„'ien, niet zijn meegekomen. Volgens mij bevatten die tabellen alle mogelijkheden,
of de mogelijkheid om alle mogelijkheden te bekijken. En daarmee vind ik ook dat
die tabellen een erg welkome aanvulling zijn op het NEI-rapport. Ik heb ze daar
nl. in gemist. Ik vond dat men daar juist dit aspect om aan de lezer zelf over
te laten hoe het hele spectrum er uit ziet dat juist dit aspect daar weggelaten
is. Een tweede punt, heel kort ingaan op wat Wassenaar zei: ik voel mij niet deskundig in de zin dat ik mee kan praten over een aantal technisch wetenschappelijke
aspecten van de snelle kweekreactorontwikkeling. Ik weet inderdaad weinig af van
b.v. de hele omschakeling van plutoniumoxyde-elementen naar plutoniumnitryde- of
-carbyde-elementen, iets wat heel belangrijk kan zijn in verband met het halen van
de kweek factor. Ik weet alleen daarover wat ik nu zeg en ik heb zelf de indruk
dat als ik op een aantal punten die informatie heb en de detailinformatie niet
neb, dat ik toch kan meepraten over de hoofdlijnen van deze ontwikkeling. Ik ben
dan geen deskundige, maar daar staat tegenover dat ik h e t idee heb dat ik alle
belangrijke informatie van echte deskundigen wel ongeveer opgepikt heb. Dat is de
situatie waar ik in praat, wil ik even als toelichting vertellen.
Voorzitter:
Merci. Schenk nog behoefte?

Ja?

Schenk:
Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Als De Vries zich onthoudt van een aantal
reacties op hetgeen hier net gezegd is, ben ik misschien de aangewezen persoon
om dat wel even te doen. Een zeer belangrijke constatering is, dacht ik, uit de
woorden van zowel Bourdrez als van Wassenaar, dat ook zij eigenlijk een beroep
doen op niet-economische factoren. Ook zij zeggen eigenlijk dat de schattingen
en de voorspellingen ten aanzien van de economische variabelen dermate moeilijk
te maken zijn dat ze eigenlijk slechts een zeer relatieve waarde hebben. Er zijn
andere factoren en ik ga daarmee akkoord. Bepaling van de vragen va' lie andere
factoren ligt echter niet in de hand van een aantal deskundigen, d•• -ifde wat
ik ook hedenochtend beweerd heb. Nog even om concreet in te gaan op een aantal
specifieke variabelen. Met name Bourdrez, maar ook Wassenaar, verwachten nog al
veel van de leercurve. Daarbij geven ze tevens aan dat die leercurve zeer moeilijk te bepalen is, en hun conclusie is dan, laten we het dan maar eens proberen.
Mijn conclusie, en ook de conclusie van de algemene v;elvaartseconomisch-georiënteerden is, als je dat niet weet, moet je niet het risico lopen, ga dan over op
uitstel. Bovendien zal er waarschijnlijk wel een leereffect inzitten, maar, wat
relevanter is, is de totale kostencurve. Het gaat er niet om hoeveel van die curve
nou verklaard wordt door leereffecten of schaaleffecten, of wat dies meer zij.
Het gaat erom wat de werkelijke empirische ontwikkeling is van de kostencurve.
En de ervaring van de laatste twintig jaar leert, dat voor lichtwaterreactoren
deze curve exponentieel gestegen is. Bovendien beluisterde ik in de woorden van
Wassenaar het optimisme, dat de SNR ooit concurrerend zou worden en wellicht
is dat waar. Alleen is het punt, wanneer wordt hij concurrerend? En wanneer we
zien, dat een kleine variatie, zoals aangetoond is in onze bijdrage, van de
specifieke investeringskosten meteen tot een extreem uitstel van een aantal
jaren leidt, ik heb het getal niet precies in mijn hoofd, maar ik meen, dat
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een kostendaling van 1% minder tot een uitstel van 30 jaar leidt, dan is de
vraag "wordt die SNR concurrerend in het uraniumtijdperk of niet?" Of zijn we
inmiddels in het jaar 2020 aan andere methoden toe. En dan mijn laatste argument, en een argument dat ik niet gehoord heb aan deze tafel, is het bezuiniqingsargument. 3ourdrez zei, we hebben wel rekening gehouden met alternatieve
i..ethodes, maar voorlopig hoeven we daar niet veel van te verwachten. Van bezuir.igingsmethoden is wellicht, volgens ingewijden wél veel te verwachten. En
wanneer er zoveel onzekerheid heerst, dan is, dacht ik, de meest verstandige
beslissing, te zeggen, laten we dan het electriciteitsverbruik strak terugdraaien. Dat kan zonder overheersende invloed door onze nationale economie,
dat kan ook zonder de portemonnee van een aantal bedrijven die hier bij betrokken zijn, ernstig pijn te doen. En het is bovendien dacht ik ook een economisch
én ethisch verstandig besluit.
PAUZE
Voorzitter:
We zulien ons best doen om op de eerste plaats op de gestelde vragen in te
gaan, en ik zal u nog een beetje het kader aangeven, een beetje de volgorde
van de discussie die ik wil volgen. Wat de indeling betreft, geloof ik dat het
probleem aangaande de economische waardering van de kweekreactor hierop neerkomt. We zitten enerzijds met de kwestie van de brandstofprijzen, de verschillen
daarin, conventionele- en kernenergie, de uraniumopwerking etc. speelt daarin
mee. In de tweede plaats de hele kwestie van de investeringsgap, waar het in
hoofdzaak nu over gaat, als men de lichtwaterreactor vergelijkt met de snelle
kweekreactor. Dat heeft een aantal onderaspecten, die al naar voren gekomen
zijn in de serie - en schaalvoordelen, het leergeld dat nu betaald moet worden
en de kwestie van de discontovoet, de rente waarmee men rekening houdt voor de
investeringen nu, die pas later voordelen gaan opleveren. Dat is het tweede
probleem in de economische analyse en ten derde daarin speelt toch ook het totale electriciteitsgebruik wat men prognotiseert mee. Schenk is daar ook op het
laatst nog op ingegaan. Dat zijn denk ik de drie hoofdpunten die in het geheel
een rol spelen. Ik wil proberen die voor u in de discussie toch een beetje vast
te houden. Er zijn daarnaast een aantal opmerkingen gemaakt en ik zal u proberen
aan te geven hoe ik die opmerkingen wil aanpakken. Ik wou beginnen over dat totale
electriciteitsgebruik, een discussie te houden. Er zijn ook een aantal vragen
over en dan speelt het mee, inderdaad, of het alleen om de electriciteit gaat
of ook om ander energiegebruik. Dan zijn er een aantal, ik zou bijna zeggen,
technische vragen, over de kosten-baten-analyse. Er zijn mensen uit de zaal,
die daar gespecificeerd vragen over willen stellen. Dat wil ik dan aan de orde
stellen. En dan kom ik meer op die andere aspecten, die hier zijn gesteld. Ik
heb hier een stapeltje van 7 of 8 vragen liggen. We kunnen een eind voort,
maar geeft u nu duidelijk signalen als u zegt, ik wil meedoen in de discussie.
We gaan nu discussiëren, we hebben tot half vijf de tijd daartoe en dan moeten
enigszins conclusies uit deze discussie naar voren komen.
Ik wou op de eerste plaats beginnen met een vraag van De Boer aan Bourdrez:
In het begin van het betoog acht Bourdrez kernenergie energetisch, politiek en
economisch noodzakelijk. Ging hij daarbij uit van een gelijkblijvende of stijgende behoefte aan energie met name van de electriciteit. Betekent dit dat
Bourdrez economische groei noodzakelijk acht voor de instandhouding van de
economie. Ik zou graag, als antwoord op deze vraag willen weten wat de argumentatie hierachter is.
Bourdrez:
Ik wil proberen hierop een antwoord te geven. Er is bij de prognose uitgegaan
van 3 alternatieve groeimogelijkheden. En bij de uiteindelijke beoordeling is
uitgegaan van de zgn. minimale groei. De hoogte van die groei is discussiabel.
Het hangt er van af welke maatregelen er genomen worden. Zou men op aanzienlijke
wijze op besparingen overgaan en dat is in het industriële proces enigszins
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mogelijk, maar in het bijzonder in de particuliere huishoudingen is net nodige
mogelijk met isolering van huizen enz., dan kan die prognose inderdaad nog wel
wat lager uitvallen. Dat kan betekenen, dat men pas op een later tijdstip b.v.
kerncentrales behoeft in te schakelen o f op een bepaald moment een minder groot
aantal aanvullende energiebronnen hoeft aan te zv;engelen. Nu zegt u, is dus de
economische groei en die energie noodzakelijk. Als u zelfs het inkomen per hoofd
van de bevolking constant zou willen houden, dat wil zeggen het reële inkomen,
dan heeft u toch nog als gevolg van de bevolkingsgroei een groei van het nationaal inkomen. U zou enkel een constante economisch produktieniveau kunnen hebben,
als u een daling van het inkomen per hoofd van de bevolking of van het gezinsinkomen accepteert. Dat is punt 1. Met deze economische groei, hoe gering of
hoe beperkt die ook zou zijn, gaat op d e eerste plaats altijd wel een groei van
liet energieverbruik gepaard. Nu is het wel degelijk mogelijk om zelf bij een
economische groei te gaan reschuffelen, d.w.z. een wat andere opstelling van
de bedrijfstakken te krijgen. Gedeeltelijk worden die ons wel opgedrongen door
de veranderde verhouding tussen de industrielanden enerzijds en de ontwikkelingslanden, in het bijzonder de grondstof-exporterende ontwikkelingslanden anderzijds.
Dit zal wel zeker er toe leiden dat er meer industriële produktie in deze ontwikkelingslanden gaat gebeuren. Dat er minder grondstoffen naar de industriële
landen gaan, dat er vermoedelijk meer finale produkten of halffabrikaten van de
ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde landen gaan. Met andere woorden,
het hele handelspatroon zal zeker een wijziging ondergaan en daarmee zal ook
zeker de hele economische struktuur een serieuze wijziging ondergaan. Alle mogelijke signalen daarover zijn nu al volop aan de gang en daarom vrees ik ook dat
de werkeloosheid zoals we die nu hebben nog wel een hele lange tijd, een jaar
of vijf, misschien wel tien, zal doorsukkelen, als gevolg van grote strukturele
wijzigingen die in het economische systeem aan h e t optreden zijn. En dat kan
met zich meebrengen, dat er een nieuw type industrie gaat ontstaan die relatief
•weinig energie gaat verbruiken ten opzichte van de huidige industrieën. En dat
kan mede een gevolg zijn van het feit dat men in plaats van grondstoffen, van
ertsen enz. uitgaande, nu van halffabrikaten uitgaat. Dit kan dus wel degelijk
op een wat langere termijn tot gevolg hebben dat misschien het energieverbruik
niet enkel meer zal stijgen, maar zelfs gelijk zal blijven en gecombineerd met
serieuze bezuinigingen misschien nog zelfs iets zal dalen. U moet zich wel
realiseren, dat zo'n proces, een proces van lange adem is. En als u dat op
korte termijn, en over korte termijn praat ik over vijf a tien jaar, zou willen realiseren, dan moet u zich wel voorstellen, dat u niet een konstante of
zelfs een iets dalende economische groei krijgt, maar dat u gewoon een vrij
chaotische toestand krijgt met catastofale gevolgen voor het hele economisch
stelsel en voor de h e l e inkomensontwikkeling.
Dit is eigenlijk in een notedop wat ik als aantekening wilde stellen over die
mogelijkheden om de groei van de elektriciteitsproduktie af te remmen.
Voorzitter:
Ja, dan nu een reaktie vanuit de zaal dan maar.
Zaal:
U bent er nu van uitgegaan, wanneer een bepaald reactortype aantrekkelijk wordt.
U kunt dan ook kritisch bekijken, wanneer een bepaald reactortype niet noodzakelijk is, welke groei er dan nog in zou zitten, of welke afname van het energiegebruik dan noodzakelijk zou zijn. Het lijkt me toch niet zo'n probleem om dat
uit te rekenen.
Bourdrez:
Nee, daar heb ik geen idee van. Maar u kijkt dus speciaal naar de kerncentrale,
in het bijzonder naar de SNR en als wij dus een groei, ook al is het maar een
beperkte groei, van het energieverbruik hebben, dan kunnen we die oplossen op
twee wijzen. Laat ik voor het gemak het volgende maar stellen. Er is een conventionele wijze via kolen, olie en gas, we kunnen eventueel kijken wat in een
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bepaalde periode mogelijk is om op te vullen met laten we maar zeggen, zonneenergie, windenergie enz. Maar nu zult u zien dat er toch nog een zekere "gap"
overblijft en dat impliceert dus, dat u dan eventueel een kerncentrale zal moeten
inschakelen. Ik praat dus niet of het nu een SNR of een LWR moet zijn.
Voorzitter:
De Vries wilde ook nog even ingaan op deze zelfde vraag.
De Vries:
Ja voor zover het inderdaad betrekking heeft op een dalende behoefte is in de
bijdrage van ons een tabel opgenomen waar dus staat, wat er gebeurt met de baten
als de groei van het electriciteitsverbruik verandert en het is in ieder geval
zo, dat je goed moet realiseren, dat een minder sterke groei dan hier aangehouden
wordt, in ieder geval tot gevolg heeft dat eventuele voordelen van de SNR echt
met aanzienlijke bedragen verminderd worden. Dus het systeem is in die zin aantrekkelijker, naarmate de groei in het electriciteitsverbruik groter is. Dat
vind ik wel een erg belangrijke relatie om in het achterhoofd te houden. Ik kan
verwijzen naar blz. 194 van het Symposiumboek.
Voorzitter:
Riedijk nog een korte reaktie.
Riedijk:
Ja, dat betekent dus dat het een self fullfilling profecy is om op een gegeven
ogenblik te zeggen, nou we hebber, die electriciteit nodig, dus gaan we steeds
meer produceren, dus hebben we steeds meer grondstoffen nodig. Maar ik vind, en
dat is toch wel belangrijk om in het gesprek van vanmiddag er in te brengen, dat
als je kijkt naar de modelstudies die de laatste jaren gemaakt zijn, dan kom
je er niet onderuit om relaties te leggen tussen hoeveel mensen kunnen er hier
op aarde wonen, eten, hoeveel eten kunnen we eigenlijk produceren, welk areaal
is daarvoor ter beschikking, hoeveel milieuvervuiling kan deze aarde aan en dan,
hoeveel industrie kunnen we hebben, gegeven de grondstoffen- en energiesituatie.
En ik heb het idee dat we altijd maar om de hete brij heen dansen als we alleen
maar zo'n partiële beschouwing, zoals vanmiddag weer, over de economie pakken.
Want die industrialisatie, als we daarmee doorgaan, laten we maar zeggen, de
grootschalige niets ontziende harde technologie waar we mee bezig zijn, heb ik
het gevoel dat je in een soort kettingreactie raakt, die we nu al overal om
ons heen zien gebeuren. Als je zegt, zoals Bourdrez dat er al een zekere "gap"
is tussen de hoeveelheid energie die we kunnen produceren, laten we zeggen met
ouderwetse methode en dat wat we vragen, dus hebben we kernenergie nodig, dan
ben ik bang dat je een magische uitspraak bedrijft. Je zou ook kunnen zeggen,
zoals de bezinningsgroep gezegd heeft, tegen Lubbers, goede man, maak eerst
eens je industrieplan, daaruit rolt dan vanzelf de energiebehoefte. En als je
dat nou op wereldniveau bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, laten we nou een
soort industrie gaan maken, met al onze technische kennis en die hebben verrekte
veel, dat weinig energie-intensief en dat weinig grondstoffenintensief is.
Voorzitter:
Ik heb hier een schriftelijke vraag, maar de zaal heeft voorrang.
Zaal:
Mijnheer Bourdrez merkte op dat voor een verlaging van het energieverbruik fundamentele veranderingen nodig zijn terwijl Schenk opmerkt dat het zijn inziens op
een vrij gemakkelijke manier mogelijk moet zijn het electriciteitsverbruik drastisch terug te draaien, zonder al te veel moeilijkheden voor industrie of andere
verbruikers. Misschien kan Schenk daar nog enkele toelichting op geven wat voor
maatregelen hij voor ogen heeft staan.
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Voorzitter:
Niet te lang graag.
Schenk:
Zeer kort is daar het volgende op te antwoorden. Technisch gezien is het mogelijk
om een vrij drastische beperking van het energieverbruik te bewerkstelligen via
isolatie, via zuiniger huishoudelijke apparatuur enz. en de bezinningsgroep heeft
daar meen ik ...
Zaal:
Isolatie heeft niets te maken m e t het

electriciteitsverbruik.

Schenk:
Niet onder andere. Maar bij electriciteit als aanwending voor warmte
duidelijk wel. En juist daar ligt een ...

natuurlijk

De Vries:
Mag ik daar even op

antwoorden?

Schenk:
Ik wil nog

eventjes.

Zaal:
In welke orde van grootte praat u dan, wat betreft dus de beperkingen, de bezuinigingen?
Schenk:
Daar hebben we hier de cijfers van liggen

...

Zaal:
Met de maatregelen die u dus voor ogen staat, die eenvoudige maatregelen dus. Wat
je erg gemakkelijk kunt realiseren zonder al te ingrijpende veranderingen.
Schenk:
Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, technisch mogelijke, maar ingrijpende
ringen op politiek gebied.

verande-

Voorzitter:
De omvang van die maatregelen is niet duidelijk op te maken o p dit moment moet
de conclusie zijn. Ik heb een schriftelijke vraag van de heer De Boer. Er is
door Schenk gezegd, het is gemakkelijk. U vraagt hoeveel is het en De Vries
zal proberen het te kwantificeren.
De Vries:
Ik wil dat best aangeven. Het is natuurlijk onzin om aan te nemen dat de maatregelen die wij ter besparing nemen eenvoudig realiseerbaar moeten zijn. Het
bouwen van een SNR is evenmin eenvoudig realiseerbaar. We hebben altijd te doen
met dingen die moeilijk, moeilijker, misschien het moeilijkste zijn. Het is zo,
dat inderdaad op een termijn van tien jaar besparingen mogelijk zijn, binnen
de.electrische gebruiksapparatuur in huishoudens, de mogelijkheid om meer elektriciteit, het is een hoogwaardige brandstof, te gebruiken voor hoogwaardige
doeleinden. Te zorgen dat in ieder geval geen uitbreiding plaatsvindt van het
gebruik van elektriciteit voor verwarming. Dergelijke maatregelen kunnen inderdaad aanzienlijke besparing in de groei van het elektriciteitsverbruik inhouden.
Dat betekent, dat er vermoedelijk nog steeds een toenemende vraag is, we hebben
niet precies berekend met hoeveel % dat dan door blijft gaan. We hebben in de
bezinningsnota laten zien, dat er in ieder geval sprake is van de mogelijkheid
om een jaar of vier, de bouw van eventuele nieuwe centrales uit te stellen. En

2 20

dat. punt kan ook heel duidelijk hierin nagekeken worden. Ik wilde er wfil nog
bij opmerken dat ik er op de nog langere termijn geen uitspraak over doe. Zeggen dat er één "gap" blijft, zoals ik van Bourdrez b.v. hoorde, is misschien
wel waar, misschien niet waar. Daar krijgen we hele discussies over hoeveel
reserves, waar gebruiken we de zaak voor, hoe optimaliseren we dit en dat, hoe
komt zonne-energie in ons systeem. Dus nd 1985 kunnen we wat dat betreft beter
niet praten.

Voorzitter:
De Boer heeft een schriftelijke vraag gesteld, die wil ik eerst even aan bod
laten komen omdat die ook eigenlijk hierop slaat. Hij is gericht aan Wassenaar:
elektrische energie is slechts 6,5% van ons gebruik (ik begrijp (V), van het totale energieverbruik). Het produktievermogen, wat geïnstalleerd is, is 12.000
megawatt, dus de bouw van een 1.000 megawattcentrale levert slechts de bijdrage
van een half procent. Is het dan niet verstandiger om een warmtepomp, eventueel
met warmtemotor te gebruiken die veel minder kost. En hoe staat de KEMA tegenover deze vorm van warmteproduktie in woningen. Daar komen de isolatie enz.
ook aan te pas. Men gebruikt dan een gasmotor plus zonnewarmte die gratis is.
Mijnheer Wassenaar.
In zekere zin dus verschuiving van elektrische naar een ander soort energie.
Wassenaar:
Ja, elektrische energie is 6,5% van ons gebruik, dat is in zoverre juist, dat
het 6,5% is van het eindverbruik van energie. Maar om die 6,5% elektriciteit
dus van het eindverbruik van energie op te wekken heb je wel meer nodig. Als
je dat dan met drie vermenigvuldigt dan kom je op 20 en dat komt meer bij de weg.
Dus de energie die nodig is voor de opwekking van elektrische energie is ongeveer 20% van het totale energieverbruik in Nederland. Dat zou ik dus als eerste
opmerking willen maken.
Zaal:
Ontkracht dat de vraag of versterkt deze opmerking de vraag?
Wassenaar:
Nou ik ben nog niet zover dat ik dat andere gedeelte toesta. Dat staat aan de
andere kant van het blad, daar wil ik dan graag op terugkomen natuurlijk. Daar
krijgen we dus het tweede punt, dat de bouw van een 1.000 megawattcentrale slechts
een half procent soelaas levert. Het is dus zo, dat als de 12.000 megawatt produktievermogen staat opgesteld, die halve procent in feite een twaalfde gedeelte
van die 6,5 is. Maar in plaats dat het een twaalfde gedeelte van 6,5 moet zijn,
moet het een twaalfde gedeelte van die 20% zijn.
Za'al:
Nee, de bouw van een 1.000 megawatt centrale bevat toch maar een bijdrage van
een half procent.
'
Voorzitter:
Het is bekend dat het elektriciteitsverbruik erg onvoordelig is.
Wassenaar:
We spreken hier, dacht ik, over de besparing van fossiele brandstof. Anders
maakt het nl. helemaal niks uit en dan blijft het precies hetzelfde. Of u
1.000 megawatt installeert en u zegt nou, ik moet dat thermisch bekijken, ik
moet daar elektriciteit van maken, dan is dat lood om oud ijzer. Maar als.u
zegt, ik ga er fossiele brandstoffen mee besparen, met het gebruik van kernenergie, dan moet u inderdaad die 1.000 megawatt inzetten tegenover het fossiele brandstofverbruik wat die andere 1.000 megawatt centrale anders zou hebben. Dus dan is het,niet een besparing van een half procent maar dan wordt het
een besparing van 1,5% en dat is inderdaad drie maal zo veel.
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Zaal:

Volgens mij moet het toch
centrale komt.

zijn omdat we kijken naar de energie die uit de

Wassenaar:
U maakt hier een principiële denkfout, die over het algemeen wordt gemaakt.
Het is nl. het rendement van een stoomcyclus gelijk stellen aan het rendement
van brandstofgebruik. En het rendement van uraniumgebruik wordt bepaald door
de conversiefaktor van uranium.

Voorzitter:
Wassenaar moet laten staan: als men de kernenergie van 1.000 megawatt neerzet
bespaart met 1,5% van de fossiele brandstoffen die anders gebruikt zouden worden. Maar wat de waarde is van die uitspraak, daarover kan van mening verschilt
worden. Feitelijk is het geen punt van discussie meer. De achterkant van het
vragenblaadje gaat over die warmte.
Wassenaar:
Goed ten aanzien van het energiegebruik kan een warmtepomp, aangedreven door
een warmtemotor veel meer soelaas voor veel minder kosten bieden. Dan moet ik
u eerlijk bekennen dat ik niet weet, wat een warmtemotor is. Wat wordt daarmee
bedoeld?
Zaal:
Een

Stirlingmotor.

Wassenaar:
Een Stirlingmotor? Nou dan stelt u in feite de warmtepomp als verwarmingsmedium
en het is inderdaad een feit dat een warmtepomp als verwarmingsmedium een hoog
rendement kan hebben wat zelfs boven de 100% ligt. D.w.z. dat het kan liggen,
wat betreft z'n warmteafgifte wat hij dan uit een ander areaal haalt, uit een
andere ruimte haalt, dat dat dus groter kan zijn dan de warmte-imput die je
nodig hebt om die warmte van een lager naar een hoger niveau te brengen. Dat
kan inderdaad meer dan 100% zijn, zelfs betrokken op de warmte die gebruikt
wordt in de centrale vooropgesteld dat die warmtepomp wordt aangedreven m e t een
elektromotor. Dus, het rendement van de warmtepomp is 300%, het rendement in
een elektrische centrale is bij wijze van spreken 33,3%, het produkt van deze
twee rendementen geeft je dan een uiteindelijk rendement betrokken op de brandstof die je er in stopt van precies 100%. Nu vergelijkt u dus de aandrijving
van een elektromotor met die van een verbrandingsmotor. En dan is het zo, dat
het 'rendement van de verbrandingsmotor niet beter is dan het rendement van een
centrale.
Zaal:
Transportverliezen

dan!

Wassenaar:
Nou die transportverliezen zijn ongeveer een procent of vier en als u die dus
in mindering brengt op de 42% dus 4% van de 42% die u bij een goede centrale
bij vollast kunt halen, dan komt u ongeveer op hetzelfde bedrag wat een zeer
goed afgestelde dieselmotor u brengt. En dan moet ik u helaas teleurstellen,
onze collega's van Philips kunnen u veel meer vertellen, maar ik meen van de
heer Ferguson begrepen te hebben dat het rendement van de Stirlingmotor op het
ogenblik nog niet zo ver is, die moet echt nog verder worden ontwikkeld.
Zaal:
Mocht hij dus een groter rendement hebben dan die 38 a 40% van een
aandrijving, dan is hij beter.

elektrische
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Voorzitter :
Zullen we dit hierbij laten?
De centrale krijgt ook erg veel warmte. Helaas kunnen we die niet gebruiken
behalve in Utrecht de Pegasus.
Was senaar:
Ja, dat is inderdaad een kwestie van hoe pakt u dat aan. Gecombineerd warmte krachtverbruik geeft u altijd een beter benut ...
Zaal:
Bij een gewone centrale wordt maar 1/3 deel van de energie benut.
Wassenaar:
Ik geloof dat de voorzitter hierop wat wil zeggen.
Zaal:
Hoe staat u daartegenover?
Voorzitter:
Kunt u daar heel kort op ingaan?
Wassenaar:

Nou, ik kan er heel kort op zijn. Economisch gezien valt er geen verstandig
woord over te zeggen, want het is nog in het ontwikkelingsstadium en we hebben
vanmorgen heel uitvoerig gezien, dat als we over economie praten de ontwikkelingsstadia er even buiten moeten blijven. Het zou mij niet verwonderen als het totaal,
in ieder geval wat betreft de warmte-economie, beter af is. We hebben zonne-warmte
so-wie-so gratis. En het gaat dan om de apparatuur die er verder nog omheen draait,
wat die op den duur gaat kosten bij massa-fabricage, daar kan ik momenteel, ik
in ieder geval, geen antwoord op geven, maar misschien m'n verdere panelleden
wel.
Voorzitter:
Heeft hier iemand, concreet, nog wat over te zeggen?
De Vries:
De KEMA zelf b.v. pas geleden in een nieuw rapport, wat ik erg positief vind. Men
heeft bij de KEMA onlangs een rapport gemaakt, waarin een aantal van deze alternatieven, althans een eerste aanzet, worden bekeken. Ik ben erg blij dat u ook
daarvan zegt dat je na dit stadium nog nauwelijks zinnige economische berekeningen
maakt. Ik ben ook blij dat Lubbers ook niet vraagt aan de KEMA, om b.v. de economie van een zonnecollect'ör te bewijzen. Dat rapport op zich, zoals het er nu
ligt, vind ik erg zinvol, ik hoop ook dat daarmee doorgegaan wordt en dat op
die manier een fatsoenlijke mogelijkheid tot onderzoek en ontwikkeling geschapen
wordt in die richting.
ie
Voorzitter:
Dan wou ik hierbij proberen de discussie over het geheel van het totaal energiegebruik te beëindigen en over te stappen op de problemen kosten-baten-analyse,
die dan met name slaan op de vergelijking van de lichtwaterreactor en de snelle
kweekreactor. Ik moet er even een paar kleine dingetjes uittillen. Als ik het
goed lees, vraagt de heer Halfmouw aan Schenk waarop hij zijn opmerking baseert,
die hij voor de pauze heeft gedaan, dat de kosten van de lichtwaterreactoren
exponentieel zijn toegenomen. Amerikaanse gegevens daarover.
Kan Schenk misschien heel kort feitelijk beantwoorden.
Schenk:
Op blz. 195 van het Symposiumboek, de voetnoten 8, 9 en 10 geven informatie.
Dat zijn berekeningen van Bupp en Derian, resp. van Harvard University en MIT
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en dan de Environmental Protection Agency en de heren Cochran, Speth en Tamplin.
Zaal:
Staat dat op de leercurve als zodanig of op

schaalvergroting?

Sch enk :
Nee, totale kostencurve. Wat daar de component van het leereffekt of de component
van het schaaleffekt in is, is onbekend.
Zaal:
Zijn d a t specifieke investeringskosten?
Schenk:
Ja.
Voorzitter:
Die zijn gestegen. De verklaring daarvoor is niet helemaal duidelijk, maar men
vermoedt dat de veiligheidsaspekten nieuwe problemen die ontstaan zijn ...
Zaal:
Is daarbij wel met konstante prijzen

gerekend?

Voorzitter:
Ja, ja, voor inflatie gecorrigeerd. Er is een soort negatief leereffekt, dat is
merkwaardig. Er is dus niet een bezuiniging gekomen, wat te verwachten is, maar
het is voortdurend duurder blijven worden.
Zaal:
Is de voornaamste oorzaak niet de verlenging van de duur van de vergunningsprocedure, die op den duur wel door standaardisatie korter zal worden, waardoor de
kosten zullen dalen?
Riedijk:
Dat is niet helemaal zeker. In de eerste plaats, als je gewoon technisch denkt,
als je je realiseert dat er waarschijnlijk manipulatie-apparatuur gevraagd zal
gaan worden in verband met de arbeidsrisico's, wat zeker een 10 a 15% kostprijsstijging kan gaan betekenen, als je je realiseert dat indien we dezelfde normen
gaan nemen als in de VS en in Duitsland, in plaats van 30 milirem 54 milirem
aan de rand van de centrale, dan zit je weer 10 a 15% in je prijsverhoging
Zaal:
Maar geldt dit dan ook voor de SNR?
Voorzitter:
De Vries heeft dat rapport ook

gelezen.

De Vries:

-

Nog even daarop inhaken. Ik heb het stuk (Bupp & Derian) ook gelezen en het
kan in de context van de snelle kweekreactor alleen gebruikt worden, in zoverre
dat er uitkomt dat de specifieke investeringskosten in de VS de laatste 10 jaar,
terwijl er al sprake was van commerciële reactoren, niet gedaald zijn ten gevolge
van eventuele positieve leereffekten of door ongecompenseerde schaaleffekten,
maar in feite gestegen zijn. Belangrijke oorzaak daarvan was inderdaad de verlenging van de b o u w d u u r . O p zich kun je dat, zoals d a t nu opgetreden is, zien
als een betaling die je m o e t doen om een beetje democratisch en veilig die zaak
te bouwen. Dat houdt misschien op. Dan zal de stijging vermoedelijk afnemen
maar er zijn inderdaad, b.v. uit h e t rapport van de Cie. Reactorveiligheid
blijkt dat, misschien wel aanwijzigingen, dat het gebruiken van lange afstands-

apparatuur de trend weer sal versterken. Dus je kunt, in.a.w. er niet voel over
zengen. Deze informatie is eigenlijk alleen belangrijk, voorzover we het hebben
over leer- en sehaalefrekten van SNR's. Se geven duidelijk aan, dat je erg optimistisch moet zijn om, zoals in die NEI-studie dan gebeurd is, op een termijn
van i jaar, terwijl er nog geen commerciële reactoren zijn, toch al bijzonder
grote leereffekten en sehaaleffekten zomaar te introduceren. Want, de vergelijking met lichtwaterreactoren leert in ieder geval dat je dat niet zomaar
moet doen.
Zaal:
Door standaardisatie kunnen de kosten toch gaan dalen?
De Vries:
Ja maar, standaardisatie is ook een van de streefpunten van de industrie. Het
zou kunnen blijken dat de kosten lager worden. Ik moet zelf zeggen, dat het
grote gevaar van standaardisatie natuurlijk is, dat je mogelijkerwijs je kwaliteitseisen niet op hetzelfde niveau kunt houden en dat zou impliceren, dat je
b.v. dat weer terugkrijgt via een geringere veiligheid, of dat, wat de AEC
ook wel beweert, dat weer terugkrijgt door het feit dat de reactoren minder
goed funktioneren, met lagere belastingschalen dan men verwacht had.
Zaal:
Van mijnheer Bourdrez zou ik graag iets willen weten over het schaaleffekt en
het gebruik van de formule van Frewer in het rapport van 1971 en van 1974.
Kunt u aangeven waarom men plotseling een zoveel optimistischer gebruik van
die formule van Frewer kon maken?
Bourdrez:
In het algemeen en zeker bij de vroegere periode, werd aangenomen dat die formule bruikbaar was in principe tot ongeveer 600 megawatt en dat hij daarna,
tussen 600 en 1.000 wat dubieus ging worden. In de eerste plaats is deze uitspraak gedaan in het bijzonder kader van de lichtwaterreactor. Daarna zijn er
nog een vrij groot aantal verschillende besprekingen van deskundigen over geweest, in hoeverre deze formule doortrekbaar was tot 1.000 megawatt. Uit deze
ampele discussie van puur technische aard is men tot de conclusie gekomen dat
bij de SNR inderdaad een doortrekken van de formule tot ongeveer 1.000 megawatt
nog acceptabel was.

De Vries :
Dan moet men daar de argumenten voor geven, want die heb ïk in ieder geval van
niemand nog gehoord. Ik ben erg benieuwd naar de argumenten die dan in die discussie ter tafel zijn gelegd.
Zaal:

In Bourdrez's antwoord proef ik dezelfde redeneertrand die ook het laatste
NEI-rapport kenmerkt. Er wordt gesproken over deskundigen. Deskundigen zeggen
dit, deskundigen zeggen dat. Er wordt op geen enkele manier aangegeven, wélke
deskundigen. Hoe? in welke discussie komt dat tot uitdrukking?
Bourdrez:
Daar kan ik in zoverre heel kort op zijn, dat we van een aantal deskundigen
inderdaad de nodige informatie gehad hebben. Enkel, het probleem was, dat deze
deskundigen, om bepaalde redenen niet officieel naar voren
willen komen,
en die hadden daar hele goede redenen voor. U zult misschien wel weten dat in
bepaalde gevallen ook de opdrachtgever op een gegeven ogenblik niet altijd ingelicht behoeft te worden uit welke bron bepaalde gegevens afkomstig zi-jn. En
dat is in bepaalde gevallen zelfs door de opdrachtgevers1 heel.expliciet aanvaard.
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Voorzitter:
Het gaat er waarschijnlijk om, dat niet wie de mening geeft, maar wat de mening
inhoudt. En die zaken zouden openbaar moeten worden. Zoals het hele NEI-rapport
openbaar zou moeten worden. Een aantal mensen hebben het hier wel gelezen, maar
net grote gros mensen niet, dus we moeten niet te lang hierop ingaan.
Zaal:
Daar ben ik h e t niet helemaal mee eens. Voor zover bekend is uit welke bron
de deskundigen van het NEI komen, zullen deze toch niet uit een 100% betrouwbare hoek komen.
Voorzitter:
Nou, we zullen de BVD even vragen of ze dit willen nachecken.
Ik geloof dat we hier niet zoveel mee opschieten in de discussie.
Bourdrez:
Als u zegt dat dat iemand is, die iets van de problematiek afweet, dan heeft u
gelijk. En dat impliceert in het algemeen, dat u iemand heeft die op de een of
andere wijze met dit soort zaken betrokken is. Dat kan een man van TNO zijn, dat
kan een man van RCN zijn, dat kan een man van Neratoom zijn, dat kan uiteraard
ook iemand van de SEP/KEMA zijn en zo zijn er nog wel meer. U zult buiten de
mensen die in dit vak, in deze business aan het grasduinen zijn, plat gesproken
geen ander vinden die u terzake wél deskundige voorlichting kan geven. En als
u zegt, het is altijd uit een hoek die betrokken'is geweest op de een of andere
direkte of indirekte wijze met het projekt, dan zeg ik, ja, dat klopt wel.
Voorzitter:
De Vries wil daar kort nog op

ingaan.

De Vries:
Ik vind het nl. toch een leuk punt. Het is misschien niet economisch, maar wel
politiek economisch en naar mijn gevoel ook erg interessant. Ik wil u dan een
opmerking niet onthouden die in de bijdrage van Uitham staat. Er staat: Sinds
1965 werd het snelle kweekreactor projekt dusdanig georganiseerd dat in Nederland de supervisie over het projekt was opgedragen aan een commissie van deskundigen die wegens gebrek aan andere deskundigen uit de projektleiding van
TNO/Neratoom bestond. TNO/Neratoom was degene die goed vertegenwoordigd in de
IRK was, en ook zelf het projekt uitvoerde en geld ervoor aanvroeg. En we zien
dus dat daarmee de cirkel gesloten is. Mijn punt is, en dat vind ik toch wel
erg interessant, het blijkt meer dan eens voor te komen, m.n. bij deze gecompliceerde technologie, dat bij gebrek aan niet-belanghebben, in enge zin deskundigen,
men inderdaad er toe over móet gaan, om alleen uit de hoek van de belanghebbenden,
informatie aan te vragen. W a n t anderen zijn niet in staat tot het leveren van
informatie. Ik vind dit op zich een punt waar we toch erg goed op moeten
letten. Want als het echt zo is, dat je niemand kunt vinden, dan moet je
natuurlijk extra kritisch zijn, naar mijn gevoel, tegenover de resultaten
die je dan krijgt. Ik denk dat Bourdrez het daar ook over eens is.
Voorzitter:
Ja, het hoofdpunt blijft dat, zulke meningen in ieder geval geen geheim mogen
blijven, maar ter openbare discussie moeten komen. Zo, zullen we de volgende
vraag pakken, die een beetje aansluitend is.
Oh, ik ben te snel, ga je' gang.
Zaal:
Ik wilde een vraag stellen over de economische analyse van die snelle kweekreactor. Welke betekenis heeft überhaupt zo'n economische analyse?
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Voorzitter:
?iLlen we dat bewaren tot straks, om toch een aantal andere vragen proberen af
te maken. Ik wou proberen het schema een beetje vast te houden. Er zijn een
aantal mensen die schriftelijk vragen hebben gesteld over de kosten-baten-.
analyse. Ik vind dat die eerst aan de orde moeten komen.
Saai:
Het is toch wel belangrijk.
Voorzitter:
Nou, wat vindt de zaal ervan? Dat is dan de procedure die noodzakelijk is.
Zullen we eerst proberen de schriftelijke vragen af te werken en dan dat soort
algemene nieuwe aspekten aan. de orde stellen? De vraag mag afgemaakt worden
en kijken of we er op ingaan.
Zaal:
In welk kader staat die economische analyse. Bij het begin van de ontwikkeling
van de snelle kweekreactor is door niemand naar voren gebracht dat de SNR zou
zijn bedoeld om goedkoop elektriciteit te produceren. Nee, wat was het argument:
de metaalindustrie betere kansen te geven op leveranties van reactoren en ook
de SEP voorlichtingsbrochure die richt zich ook op de kennisvermeerdering bij
de industrie op het gebied van de snelle kweekreactoren en wat dat betreft de
zaken die nu naar voren worden gebracht over'de economische analyse van de
snelle kweekreactor fungeren als een soort rechtvaardiging achteraf, maar die
in het begin van het projekt zeer duidelijk niet in de bedoeling heeft gelegen.
Waar het om ging was de bedrijven in Nederland als Rijn-Schelde-Verolme en
VMF van de nodige technologie op de hoogte te stellen en hen die kennis te verschaffen en wel op kosten van de elektriciteitsverbruikers.
Voorzitter:
Ik wil wel een antivoord proberen. U heeft het over hetzelfde als wat Riedijk
al heeft gezegd, er zijn maar 500 man met de hele kernenergietoestand in Nederland betrokken. Ik denk dat het antwoord is, dat men indertijd toen men begon,
het concurrerend zijn van snelle kweekreactoren veronderstelde, dat mer. aannam
dat dat zo was en dat men op die weg daarom doorging. Want de prognoses waren
wat dat betreft veel simpeler. Maar ik heb maar een krantekennis over het geheel. De Vries zegt al nee. Misschien moeten we toch heel in het kort hierop
ingaan. Mijn veronderstelling is dus dat die economische analyse aan bod is
gekomen toen men zich ging realiseren, waar zijn we eigenlijk mee bezig. Het
is juist dat een aantal jaren gelden, die argumenten van kweekreactoren komen
er toch, we moeten meedoen, in feite doorslaggevend zijn geweest.

De Vries:
De historische context is als volgt, en dat is te halen uit de verslagen en
adviezen van de IRK.' Men heeft in Nederland vanaf het begin (dat ging vooral
om de wetenschappers met statusgevoel en om een aantal eveneens op lange termijn denkende industriëlen) al een markt gezien in de produktie van normale
lichtwaterreactoren. Alleen blijkt rond 1965, met'name was dat voor Neratoom
duidelijk, dat Nederland niet zelfstandig mee kon doen met de produktie van
volledige lichtwaterreactorsystemen. Men ging zich dus op componenten toeleggen
en men heeft in die tijd ook gezegd, luister, wij kunnen niet meedingen op de
markt van lichtwaterreactoren, althans niet met een offerte van een hele reactor.
Laten wij kijken waarin we ons kunnen specialiseren. Er liepen destijö in Frankrijk en West-Duitsland projekten m.b.t. de ontwikkeling van de snelle kweekreactor. En het is mede, inderdaad, op aandringen van de deelnemende industrie
toen naar voren geschoven dat deelname in d£e projekten (in feite werd dat aansluiting bij het Duitse projekt) erg veel mogelijkheden zou bieden. Men heeft
altijd, en-dat staat ook in.het NEI-rapport, daarbij op de voorgrond gesteld,
dat Nederland alleen maar componentenleverancier kan zijn en dat de overheid

227

uiteraard in dit projekt een belangrijke mate moet bijdragen. Dat is tot nu
toe ook heel duidelijk gebeurd. Men heeft inderdaad de economische argumenten
daar nooit onderzocht. Men heeft altijd de voordelen voor de industrie, met
name de know-how, op de voorgrond gesteld. Die zijn ook te verdedigen. Het is
zo, dat als je meewerkt aan natriumtechnologie, en de Nederlandse bijdrage bestaat in hoofdzaak in de vorm van de ontwikkeling van natriumpompen en natriumwarmtewisselaars, je kunt beargumenteren dat je daaruit een hoeveelheid know-how
met betrekking tot natrium krijgt, die ook bruikbaar zou kunnen zijn voor b.v.
andere procesindustrieën. Dat is op zich een argument. De kwantificering ervan
heb ik nog nooit gezien. Het grote bezx/aar is, dat men het ook nog nooit vergeleken heeft met andere projekten. In 1966 is in een inderdepartementale commissie
voor de kernenergie ook gesteld: waarom stop je dat geld nou, via de ontwikkeling van een snelle kweekreactor in die natriumtechnologie en hoop je op die
manier know-how te krijgen. Waarom richt je het niet rechtstreeks op b.v. die
natriumtechnologie t.b.v, bepaalde procesindustrieën. Die vraag is toen gesteld.
De interdepartementale commissie heeft niet gewonnen, de zaak is gewoon doorgegaan. Maar het is nog steeds een zeer zinnige vraag. Namelijk, is het de béste
manier om b.v. 'know-how te krijgen? Ik kan er geen antwoord op geven.
Voorzitter:
Dezelfde vraag speelt bij de spin-off van de hele

ruimtevaarttoestanden.

Zaal:
Is niet 80% van de baten toegevoegde waarde aan de industrie? Wat is die toegevoegde waarde?
Bourdrez:
Dat zijn in de eerste plaats de baten die ontstaan wanneer u een kerncentrale
vervaardigt, of wanneer u speciale componenten vervaardigt. Dan zitten daar
doodgewoon meer manuren in dan soortgelijke produkten die niet gebeuren. Bovendien zit daar vermoedelijk een wat hogere beloningsgraad bij en die creëren
dus een extra-toegevoegde-waarde. Dat kan ook nog een doorwerkingseffekt hebben, daar wil ik nu niet op ingaan, maar dit is a.h.w. direkt of eventueel gecumuleerd via input-output relaties indirekt toegevoegde waarde. Maar dat is
niet waar De Vries het over heeft, dat heten spin-off effekten en deze spin-off
effekten dat die er zijn, dat die positief zijn, dat is iedereen wel duidelijk.
Koe ze gekwantificeerd moeten worden dat weet eigenlijk niemand. In Amerika
heeft men er ook eens een poging toe gewaagd en die is op niets uitgelopen. Dat
is het enige wat ik hierover kan zeggen.
Voorzitter:
Ja, Schenk.
Schenk:
Een kleine aanvulling op die tabel die we hier hebben benaderd en waarop gereageerd werd door de heer Bourdrez. Waar gesproken wordt over extra-toegevoegde
waarde wordt deze vergeleken, zo heb ik begrepen althans, met een SNR-reactor
die als een kant-en-klaar projekt gekocht wordt buiten de Benelux. Zo gauw hier
afgestapt wordt van een kant-en-klaar projekt, zo gauw je b.v. in licentiebouw
gaat geschieden, zal ook die extra-toegevoegde waarde verminderen, relatief althans. Is dat juist?
Bourdrez:
Dat is inderdaad

juist.

Schenk:
Dat betekent dat de totale baten, van het snelle kweekreactor projekt van deelname
aan het snelle kweekreactor projekt nog minder zullen zijn dan hier wel wordt
aangegeven.
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Zaal:
En wat gebeurt er bij licentiebouw met de toegevoegde waarde?
Bourdrez:
Als u in licentie bouwt dan wordt de toegevoegde waarde creatie gereduceerd.
Ja, dat klopt.
Voorzitter:
Tot nu toe is de discussie hierover als volgt: spin-off effekt is een belangrijk
argument geweest om mee te beginnen. De economische analyse is pas later aan de
orde gekomen, maar daar is een vraag die hierop aansluit?
Zaal:
Ja, ik geloof dat we in deze discussie beginnen te geraken aan de kernpunten van
de werkelijke drijfveren van de kernenergie-politiek zoals die de afgelopen jaren
in Nederland is gevoerd en het is naar mijn mening zo dat de hele drijfveer niet
gelegen is in wat hier in deze discussie impliciet centraal staat, namelijk: wat
is economischer in het produceren van elektriciteit, een conventionele reactor,
lichtwaterreactor of snelle kweekreactor maar wat is het beste voor de Nederlandse
industrie en de te verwerven know-how. Om die know-how is het de industrie niet
te doen, maar om winst te maken op korte termijn, dat is wat de drijfveer van
het hele economische systeem maar wat ook direkt ingrijpt in het beleid van de
Nederlandse regering op het gebied van de kernenergie.
Voorzitter:
Het opvallende is dus nu, dat Lubbers zegt: ik wil eerst die uitkomsten van de
economische analyse wat duidelijker bekijken. Is die niet erg positief, dari denk
ik er over me terug te trekken uit het projekt. Ja, dat is dus eigenlijk een
nieuw element wat in strijd is met uw analyse op het ogenblik.
Hij staat wêl onder druk.
Zaal:
Dat is niet in strijd met mijn analyse omdat in de drijfveer die Lubbers op het
ogenblik heeft om zich terug te trekken uit het Kalkar-projekt de argumenten die
hier genoemd zijn naar voren klinken. Dat Lubbers een stap terug doet met betrekking tot de snelle kweekreactor, vloeit direkt voort uit de massale beweging die
er onder het Nederlandse volk is tegen die snelle kweekreactor. Als die beweging
er niet was geweest, als er inderdaad niet tienduizenden mensen naar Kalkar waren
getrokken om daar te protesteren tegen de bouw van die reactor dan zouden dergelijke stappen niet zijn genomen en dan zouden we dit symposium ook niet hebben
en dan zouden deze economische aspekten niet door een aantal mensen naar voren
zijn gebracht, maar dan zou er door Lubbers helemaal geen aandacht aan worden
besteed.
Voorzitter:
Ja, oké, bedankt. Riedijk kort.
Riedijk:
Nou, ik wou eigenlijk aanvullen op wat jij daarnet zegt, we hebben in de grootschalige energieopwekking als Nederlandje eigenlijk nooit een positie gehad en
het is een heel merkwaardige zaak dat we daar hals over kop met zulke onzettende
grote geldhoeveelheden ingeslopen zijn of gerend zijn bedoel ik. Als je kijkt
naar de reaktie van Duysenberg op onze bezinningsnota, dat is wel leuk om hier
even te vertellen, dan deelt hij ons standpunt als we zeggen, luister is, je
kunt de gulden maar een keer uitgeven. En een arbeidsplaats in Nederland kost,
pakweg, 70.000 gulden. En hoe ga je nou dat geld gebruiken. Ga je, en dan heb
je het voorbeeld dat we gesteld hebben van dat alternatief, een kernenergiecentrale bouwen, of zeg je ik neem een conventionele centrale en hou dan 500 mil-
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joen gulden over, die ik dan kan gebruiken voor b.v. besparingstechnologie. En
dan kom je op het andere punt, je kunt je gulden maar een keer uitgeven, maar
je kunt ook je kilocalorie maar een keer gebruiken. Wat blijkt nou als je in de
besparingstechnologie gaat. Dan creëer je heel gemakkelijk flexibele, eenvoudige
arbeidsplaatsen in een vrij groot aantal. Nou gezien de situatie waar we inzitten,
is dat dacht ik een niet onbelangrijke zaak. Ik dacht dat je kon zeggen" en wij
doen die beweringen op basis van wat de Stichting Toekomstbeeld der T-chniek
bestudeerd heeft, dat we tot 1985 ruwweg een 1600 megawatt elektrisch kunnen besparen door geld te investeren. 1,4 Miljard, ir. besparing op huishoudelijke elektriciteit. En dat brengt, dan wel 20.000 manjaren werkgelegenheid op.
Voorzitter:
Als je dat alternatief

gebruikt

Riedijk:
Als je dat alternatief gebruikt, dan moet je dus zeggen: géén kerncentrale,
wel een conventionele centrale. Wat ik wil overdragen, en daarmee sluit ik het
af, is twee dingen, dat je die gulden maar een keer kunt uitgeven, dat vergeten we vaak. Dat geldt dus ook voor het Kalkar-projekt. Waarom goed geld
naar kwaad geld smijten. En in de tweede plaats geldt hetzelfde voor de kilocalorieën. Dus alles wat je bezuinigt, dat vind je weer terug in de nationale
energieconsumptie. We zien dat het verbruik terugloopt, we zien dat je kunt
gaan besparen, we zien, dat is het artikel van de man die in de zaal zit,
van Berkhout, dat we al jarenlang een overmaat hebben aan centrale-capaciteit.
We hebben gewoon de ruimte om op ons gemak te kijken naar alternatieven, hoe
we die kilocalorie en hoe we die gulden het best kunnen besteden. Waar-ik me
het meeste over verbaas, ook met het oog op onze regering, maar ik merk dat
in de Ministerraad dat nu toch duidelijk begint te leven, is dat we dat tot
nu toe veel te weinig gedaan hebben. Het is een verbazingwekkende zaak.
Voorzitter:
Dit roept veel meer vragen op. Gaat u gang.
Zaal:
De laatste tijd zien we werkloosheid, arbeidstijdverkorting, enz. Kernenergie
betekent het scheppen van dure arbeidsplaatsen. Kunnen w e niet beter goedkope
arbeidsplaatsen scheppen.
Voorzitter:
Bedankt, ik zag meer reakties u i t de
Bourdrez wilde even wat zeggen.

zaal.

Bourdrez:
U hebt het over die goedkope arbeidsplaatsen. Dat is op korte termijn inderdaad
juist. Maar u moet zich goed realiseren dat wij een wijziging in de economische
struktuur tegemoet gaan, waar men juist in de richting gaat van heel hoogwaardige
arbeidsplaatsen. E r zal nl. een herverdeling plaatsvinden en zo zullen in de
ontwikkelingsgebieden een hele hoop betrekkelijk eenvoudige technieken en type
industrieën van de grond komen. En de enige mogelijkheid voor het Westen is,
voor de geïndustrialiseerde landen, om juist met hoogwaardige produkten op de
markt te komen. Dat wil dus zeggen, in het algemeen ook hoogwaardige arbeidskrachten die nodig zijn. Dat geldt in het algemeen. Het tweede punt is, wij
zitten als geïndustrialiseerd land (Nederland) in een groep van andere ditolanden. En als, laten we zeggen landen als Engeland, Amerika, Duitsland, Frankrijk, wel op de technologische toer gaan en op hoogwaardige arbeid gaan zitten
en wij doen dit niet, dan worden we gewoon industrieel gezien, voor een groot
gedeelte uit de. markt geprijst. Want dan zitten wij met een matig produkt wat.
technologische kennis betreft, met een dure arbeidskracht en we zullen dus relatief zelfs, dadelijk moeilijkheden gaan krijgen om in de wat verdere toekomst
te gaan concurreren met de ontwikkelingslanden.
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Voorzitter:
We krijgen nu een algemeen-economische discussie. Vanuit de zaal wil men meedoen. Kort even over die algemene-economische aspekten.
Zaal:
Ik ben het er ontzettend mee eens dat het nodig is, dat voor researchwerk kosten baten analyses gemaakt worden. Maar eerlijk gezegd, heb ik nog al een vrij ernstige
kritiek. Het gaat vooral om de methode die is toegepast bij deze kosten - baten
analyse. Als je nl. kosten - baten analyse in researchwerk doet, moet je aan de
ene kant baten afwegen die misschien optreden. Het is helemaal niet zeker óf
ze optreden. Bovendien op een hele lange termijn, tegenover kosten die nu uitgegeven worden. Het kenmerk van de kosten-baten-techniek is, dat je de kosten
in constante prijzen, op de jaartallen waarin ze op gaan treden op te zetten
en dan gaan verdisconteren. Dan krijgen we een percentage waarin je zowel de
maatschappelijke tijdsvoorkeur stopt, als een rendement, een soort winst, die
je eruit verwacht. Nou, mijnheer de voorzitter, we hebben direkt na de 2e
wereldoorlog een tijd gehad waarin de investeringen zichzelf binnen enkele
jaren terugverdienden. Geleidelijk zijn we ertoe overgegaan om te kijken via
kosten-baten-analyses of ze ook op langere termijn voordelig waren. En ik
dacht dat het nu toch tijd werd, dat we ons gingen realiseren dat we niet meer
in een situatie van onbelemmerde economische groei zitten, maar dat we ook in
een situatie verkeren, waarin'niet meer een overspannen arbeidsmarkt is. En
dat betekent, dat het ook nu niet meer zaak is, om die projekten te gaan selekteren die op korte termijn de hoogste baten afwerpen. Nou, iedereen die iets
van systeem-dynamica weet kan je vertellen dat je om alvast te beginnen de
faktoren, die constant zijn tijdens een groeiperiode niet ook constant kunt
veronderstellen over een periode waarin de groei wat afgevlakt wordt. Om te
beginnen moet je disconto's nooit op een waarde gaan fixeren waarin ze in de
groeifase zijn. Maar daarnaast wordt het tijd dat de nederlandse economen, en
dat mag je, dacht ik, toch zeker verwachten bij economen die wetenschappelijk
werk doen, dat die zich een keer gingen verdiepen in de theorieën van Otto
Eckstein en Peter Steiner en dat die ook eens een keer de kritiek gingen lezen
van o.a. Feldstein op de methode, waarbij je met een disconto werkt. Ik kan
natuurlijk al die mensen niet zo gauw citeren, ik had graag een bijdrage geleverd aan het Symposiumboek, maar ik kan wel in het kort zeggen waar het dan
wel op neerkomt: Dat je het verdisconteren van baten die op een later tijdstip
optreden naar het tijdstip nu waarop je de kosten berekent dat je dat moet
doen, zuiver en alleen met een marginale maatschappelijke tijdsvoorkeur. En
dat je dan het gewenste rendement, dat je dat uitsluitend tot uitdrukking moet
brengen in de kosten waarin je schaduwkosten of continuïteitskosten in rekening kunt brengen. En dan gaat het niet om het alternatief voor je baten waar
je naar moet kijken, maar je moet naar een alternatief voor je kosten kijken.
Nou, hoe hoog is nou die maatschappelijke tijdsvoorkeur. Goed, dat is heel
moeilijk om daarover iets te zeggen, maar het is zeker geen 10%. Want 10% zou
nl. betekenen dat wij nu aan een gulden in het jaar 2010, een waarde van
3,5 cent of aan een Joule een waarde van 0,035 Joule toekennen. Nou, is de
toekomst ons zo weinig waard? Dat gold in de oorlog, als je dan een brood had,
dat was je inderdaad een ontzettende hoeveelheid broden waard in het jaar waarin we nu leven. Nou, we willen naar een maatschappij toe waarin de consumptie
niet meer groeit. Dan moet je toch een meer reële waarde voor het disconto
zien te vinden. Nu waar ligt die. Sommige mensen zeggen nou dan moet je daarvoor de reële rente of de reële marktrente, de rente op langlopende leningen
nemen. Maar ik kan me zelfs voorstellen dat als je een nulgroei wil dat in
die uiteindelijke nulgroei die discontovoet ook vrijwel nul zal zijn. Hoe zit
het dan met de kostenkant, wat zijn de echte kosten, dat is het maatschappelijke offer dat gebracht moet worden en niet de direkte kosten, zoals die in
de kosten-baten-analyse verwerkt zijn, maar de constant gemaakte baten van het
alternatief. En wat is dat dan? Nou, voor het investeringsdeel kun je zeggen,
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laat ik hiervoor het rendement van de private onderneming toepassen en het
daarmee vergelijken. Voor het aandeel van de arbeid moet je het anders gaan
bekijken. Is er voor die mensen die dit projekt gaan doen, dit researchprojekt,
wel andere arbeid voor die baten afwerpt. Zo niet dan zijn er geen kosten.
Zelfs kun je misschien maatschappelijk wel zeggen, negatieve kosten, want het
is toch wel heel erg als iemand werkeloos is.
Nou, als je deze methode van kosten-baten-analyse gaat toepassen, dan kom je
voor dit projekt tot 3 a 10 keer zo hoge faktoren. En ik zou nu willen besluiten met de volgende stellingen en daar zou ik dan graag commentaar op hebben,
het eerste is: R & D projekten hebben vrijwel steeds pas op lange termijn baten,
ze eisen inzet van hoog gekwalificeerd personeel, waarvan in de toekomst een
overschot valt te verwachten, met name wat betreft technici. De hier toegepaste
methode van kosten-baten-analyse is niet geschikt voor lange termijn projekten.
Hiermee worden alle R & D projekten ook voor alternatieve energie de grond in
gepraat. De gebruikte methode is er alleen op gericht projekten uit te selekteren die gericht zijn op snelle groei en die stimuleren dan ook de groei. En
met de toepassing van deze methode op research-projekten wordt bereikt dat
mensen die in de research werkzaam zouden kunnen zijn dus studenten en maatschappelijke medewerkers geen wetenschappelijke arbeiders maar wetenschappelijke werkelozen worden.
Voorzitter:
Bedankt. Het is dacht ik, een nogal principiële aanpak van het geheel. De Vries
wil daar graag op reageren.
Probeer het voor de zaal begrijpelijk te houden, ik geloof dat inderdaad de
laatste conclusie, voor zover ik het heb kunnen volgen, terecht is, wanneer
m e n met andere faktoren gaat werken, dat men heel vaak zal zien dat onderzoek
zichzelf niet financieren kan.
De Vries:
Ik ben het er in grote lijnen, voor zover ik het heb kunnen volgen, mee eens.
Het is duidelijk dat je inderdaad wat betreft die maatschappelijke tijdsvoorkeur gelijk hebt. Ik heb dat ook een keer geformuleerd in een iets andere
kontekst. Ik kreeg toen meteen op m'n brood van de betreffende elektriciteitsbedrijven dat dat totaal voorbij ging aan de grote financieringsproblemen. Ik
weet niet of het zinvol is om daar nog op door te gaan. Ik zou dat überhaupt
nog heel even naar voren willen brengen als een punt.
Voorzitter:
Mijnheer Bourdrez, ook een korte

reaktie.

Bourdrez:
Ik moet zeggen dat ik h e t met de spreker 100% eens b e n . De keuze van hoge discontovoeten impliceert dat je een preferentie uitspreekt voor uiterst korte
termijnprojekten. We hebben zelf 8 a 10% genomen, de regering heeft 10 a 15%
g e n o m e n . In deze verhoging van de discontovoet zit natuurlijk al een zekere
terughoudendheid, zullen we het doen ja of nee. Als die er dan toch uitkomt,
dan begint het projekt toch wel hard te worden. En ik ben het met u eens dat
als we op een langere termijn moeten gaan zitten, v e e l lager uitkomen. W a t de
discontovoet zelf betreft, kunt u 2 richtingen uitgaan. U kunt op de tijdsvoorkeurbasis gaan zitten, die heeft niemand eigenlijk goed uit kunnen rekenen, u
kunt op de andere basis gaan zitten, de opportunity cost of capital. En dat
werd dan heel mooi gedefinieerd, de best mogelijke groep van projekten die
ongeveer hetzelfde investeringsbedrag impliceren, daar bepaalt u dan de interne
rentevoet van en dan mag u dat als discontovoet gebruiken. Maar niemand is zelfs
in staat om d i t te bepalen. Er is dus vele malen is e r niet alleen in het kader
van deze studie, maar in vele studies en niet enkel in Nederland maar op de héle
wereld heeft m e n geprobeerd deze discontovoet nauwkeuriger te bepalen. Het is
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niet gelukt. Hen heeft het gevoel dat ze anders zijn voor de particuliere
soktor als in de overheidssektor en men gebruikt als min of meer een communis
ooiiïio, nou laten we maar" 10% nemen, want we weten niks beters.
Zaal:
Het is toch mogelijk zoals de COBA doet een andere methode toe te passen met
een discontovoet van 3%.
Voorzitter:
De C03A is een overheidscommissie?
Zaal:
Ja.
Bourdrez:
Ik zou bijna zeggen, theoretisch gezien is er niemand in geslaagd om de juiste
discontovoet te bepalen. Ongeacht waar u zat, hier in Nederland of in een ontwikkelingsland. Ik geloof dat de meest zinnige wijze is om een discontovoet
dikwijls te gebruiken. Dat is nl. gewoon als een kriterium te gebruiken van
we hebben een bepaald overheidsbudget, of we hebben nationale investeringsmogelijkheden en ik heb een groot aantal projekten. Dan kun je net zo lang met je
discontovoet omhoog of omlaag gaan totdat de geselekteerde projekten net kloppen met of het overheidsbudget öf met de nationale investeringen. En dan heeft
het veel meer zo bijna iets als het prijsmechanisme als dat het absolute waarde
heeft.
Voorzitter:
Het wordt zeer technisch langzamerhand, maar .,.
Zaal:
Ik zou graag even in willen gaan op wat Bourdrez daarnet gezegd heeft, nl. dat
we met het terugdringen van de automatisering onszelf uit de markt prijzen.
Dat is maar zeer gedeeltelijk waar. Wanneer u het bedrijfseconomisch bekijkt,
heeft u ongetwijfeld gelijk. Maar we zijn hier bezig het nationaal economisch
te bekijken. Wanneer het op een gegeven moment en dat is een probleem wat nu
meer zo is, .dat wanneer je mensen vervangt door machines, dat je dan goedkoper
bezig bent. Want je moet die mensen blijven betalen. Die mensen gaan niet ineens van de wind leven. Met andere woorden de kosten die je maakt, blijven bijna
gelijk. Alleen je maakt wel een hoop kosten voor die automatisering.
Voorzitter:
Riedijk wou daar ook op ingaan.
Zaal:
In de afgelopen jaren kon je namelijk zeggen: Mensen die ik nu ontsla, worden
binnen een redelijke termijn wel weer ergens anders in het produktieproces opgenomen. Maar dat is een axioma wat vandaag de dag niet meer opgaat.
Voorzitter:
We zijn terug in de algemeen-economische diskussie. Ik weet niet of Bourdrez
Vlier op wil ingaan?
Bourdrez:
Op korte termijn heeft u gelijk. Als je voldoende werkelozen hebt dan mag u
voor een bepaalde categorie mensen zelf de schaduwprijs op een stuk beneden hun
beloning stellen en op lange termijn is dat de vraag. Maar het gaat op een wat
langere termijn er over en daar heb ik het over als ik zeg we gaan een verschuiving in de economie krijgen,, dat we in de nieuwe bedrijfstakken wel degelijk concurrerend moeten zijn. En dan kunnen we best een hoog loon hebben als
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we dus een hoge produktiviteit hebben, e.g. als we dus een hoge know-how in
onze produkten kunnen stoppen. En, dat zal in belangrijke mate toch ook een
hoge technische know-how kunnen impliceren. Althans voor zover het de industrie
betreft. Er kan natuurlijk een verschuiving plaatsvinden van de industriële
sektor naar de servicesektor en de dienstensektor. Daar kunt u dus de know-how
rechtstreeks exporteren, zonder dat u daar aanvullende investeringen voor nodig
hebt. Maar ook hier is de mogelijkheid maar gelimiteerd.
Voorzitter:
We m o e t e n een beetje van de algemene economische kanten af, maar Riedijk mag
nog een opmerking maken.
Riedijk:
Nou, ik had het net over dat industrieplan. Als je kijkt naar laten we het maar
noemen wildgroei van de kernenergie en ik zal precies uitleggen wat ik bedoel,
dan zie je dat je in de ordegrootte van meer dan een miljard uitgegeven hebt,
voor ruwweg in z'n totaliteit een paar duizend arbeidsplaatsen. En je realiseert je dat dat dus in de ordegrootte van een miljoen per arbeidsplaats alles
bij elkaar betekent. Wat heeft dat dan te betekenen kijkend naar de Nederlandse
omstandigheden? We hebben weinig grondstoffen, we hebben wel wat aardgas, maar
toch is het weinig als je het op een langere termijn bekijkt. We zitten helemaal niet zo goed met onze energie-opwekking, we krijgen steeds minder milieu.
Als ik mag refereren aan wat Casimir in het voorjaar gezegd heeft .in tussentijdsbestek, een soort verandering van wat Hueting allang beweert, meer energie,
meer grondstoffenverbruik, betekent altijd minder milieu. Wat Bourdrez net zei
over technologisch hoogwaardige arbeidsplaatsen, daar wil ik het volgende bij
aantekenen. Dat betekent in onze samenleving op het ogenblik bijna altijd,
grootschalige harde technologie. Er is een enorm misverstand in onze samenleving, met name binnen de TH, ik heb het gevoel dat dat veel te maken heeft met
het feit dat vrijwel al onze hoogleraren uit die grootschalige harde industrie
komen, dat je met kleinschalige dingen, met laag-energieverbruik, met laaggrondstoffenverbruik dat je daar niet hoogwaardige technologie voor nodig zou
hebben. En als je mij vraagt wat de toekomstvisie is, dan is dat de toekomstvisie van Schumacher, small is beautifull, dat is de enige mogelijkheid om met
z'n allen op een fatsoenlijke manier te overleven. Juist omdat nu langzamerhand
uitgemaakt is, dat meer energiegebruik en meer grondstoffengebruik, altijd
minder milieu betekent. Alleen, we hebben dat tot nu toe nooit in onze kostp r i j z e n gezet. We. worden daar langzamerhand toe gedwongen omdat in een land als
Nederland b.v. lucht,- water, grond, schoon, schaars begint te worden.
Voorzitter:
Ik wou hier de algemene discussie even mee besluiten.
Ik heb een vraag liggen, schriftelijk, aan Wassenaar. Die heeft gezegd dat de
lichtwaterreactor concurrerend werd toen de olieprijzen omhoog schoten. De
vraag is: Speelt daar niet in mee dat lichtwaterreactoren eigenlijk altijd vol
belast worden omdat in gevallen van pieken de commerciële centrales mee gaan
doen en dat daardoor eigenlijk een vertekening van de vergelijking ontstaat?
Wassenaar:
Nou, dat dacht ik niet, maar ik wil proberen of ik het kan schetsen.
E r zijn altijd 2 dingen die door elkaar lopen die nogal misleidend zijn. Nl.
één, dat is de prijs per kilowattuur en de andere, die eigenlijk veel beter
en veel reëler is, dat is de totale jaarlijkse kosten. Een van de punten waarop de elektriciteitsbedrijven bijzonder veel kritiek hebben gehad was dat,
als u gaat bezuinigen dan xrardt de elektriciteit duurder. Juist per kilowattuur gezien wordt ie duurder, want je hebt je bestaande produktiepark, dat moet
afgeschreven worden, en de kapitaalslasten komen over een kleinere verkoop
over minder produkten, die produkten worden op zichzelf duurder. Maar als u
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bezuinigt en u koopt minder van dat spul dan is het produkt van aantal, met de
prijs toch altijd nog kleiner en dat wordt er nooit bij gezegd. Ik vind dat
je dit soort zaken qoed uit elkaar moet houden. Zo is het in feite ook met de
kostprijzen die gegeven worden voor kilowatturen uit kernenorgie en conventionele energie. Als u hier (fig. 5) uitzet de totale kosten (jaarkosten) en u
zet hier uit de bedrijfstijd, dan is het zo dat de kapitaaIslasten het hole
jaar door constant zijn.

1. Vaste kosten
conventionele centrale
2. Idem, variabele kosten
3. Vaste kosten lichtwater
reactor
4. Idem, variabele kosten
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Onafhankelijk of u een gedeelte verkoopt, of dat u alles verkoopt. Daaroverheen
komen nu een aantal kosten die bepaald worden door de produktie die recht evenredig zijn, in eerste instantie, met de brandstof. Dat ligt dus iets anders. ::iis
u een aantal uren vol bedrijf hebt gehad met uw centrale of met uw produktieapparatuur, dan hebt u in die aantallen uren die uitgezet zijn per jaar in totaal de som van de vaste kosten en die van de hoeveelheid produkt. Zo ligt het
ook bij een centrale. Als dit nu een oliegestookte centrale is, dan was het tot
öusver zo, tot voor de oliecrisis dat er een groot twistpunt was over de vraag
is nou een kernenergiecentrale voordeliger of niet. Want de kernenergiecentrale
had een ander patroon, dat heb ik misschien niet helemaal goed op schaal getekend, nl. z'n investeringskosten lagen hoger en die lag met z'n kilowattuurkosten veel lager. Het snijpunt van die twee lag, zeg maar op dit punt (S). En
dit punt was nou precies ongeveer 6.000 uur van de 8.760 die we er per jaar
hebben als een bedrag dat beschouwd werd als zijnde het maximum dat een kernenergiecentrale vol belast zou kunnen dragen. Wat gebeurt er nu met de olieprijs? De olieprijs wordt vier keer zo hoog, dat betekent dat de variabele kosten vier keer zo groot wordt. Met andere woorden het snijpunt S schiet naar

belasting- duurkromme

links.Nu is deze schaalverhouding
niet helemaal juist, dat geef ik
ogenblikkelijk toe, het is wel zo
dat je van de 6.000 uur plotseling
niet naar de 3.500 uur kunt.Nu
moet ik even nog een ander figuurtje hebben om u nog iets anders
duidelijk te maken.

'p-i-ijd (x tocoh)
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Het is nl. d« bolastingduurkronune. Horizontaal staat de tijd, net ma>:innaai
y. 7ni) uren. Kn hier staat de belasting. Die belastingduurkronme ziet er ongeveer «o uit., en dit punt, tot hier aan toe is ongeveer 35': van het totaal. Als
u nou dat snijpunt S hebt van di.e vorige figuur, en dat snijpunt kan natuurlijk
best zo ver naar links liggen, dat ie buiten de schaal, valt. Dat kan best, als
u dat gaat: uitrekenen dat ze elkaar helemaal niet snijden, dan wordt het nog
rendabel. Hot kan ook zijn dat het "hier" ergens komt te liggen, maar dat snijpunt niet b.v. bij 6.000 maar bij 16.000 uur komt. Dan ligt liet evenwichtspunt
bij 16.000 uur, maar dat is irreëel, want we hebben per jaar nl. naar 8.760.
Dat betekent dus wel, dat als dat snijpunt gaat verschuiven van een irreëel
punt naar deze kant toe, dat het zo gauw het er dan binnenkomt ook gelijk geldt
voor 35% van het produktiepark. En dat is nou een van de moeilijkheden die je
als elektriciteitsbedrijven hebt, als je praat over economie en 'net invoeren
van goedkoper producerende apparatuur. Wanneer moet je nou beginnen op het moment dat deze zelfs nog niet rendabel is, of op dat moment, als je aan ziet
komen dat er andere zaken gaan veranderen, zoals het stijgen van ae brandstofprijzen, dat het wel binnen dat gebied komt. Want als deze er binnen komt en
zij gaat grondlast draaien, dan staat zij ook onmiddellijk voor 35% vermogen
ingeschakeld, maar als u het oppervlak gaat bekijken, wat hier nou onder komt
te staan, dan is dit praktisch 55 a 60% van de totale produktiecapaciteit die
je maakt. Je praat dus, zo gauw een dergelijk apparaat in the picture komt,
direkt over enorme grote getallen waarvoor zij dan in feite ingezet zou kunnen
worden. Dit is natuurlijk een van de facetten die meebepalen wanneer je ergens
met kernenergie aan de gang moet gaan. Precies hetzelfde verhaal. We zaten dus
doorlopend te schommelen omstreeks dat punt van die 6.000 uren wat hier dan
zal zijn een reëel punt voor het bruikbaar worden van kernenergie (van een
lichwaterreactor). Precies datzelfde verhaal gaat op bij de SNR, t.o.v. de
lichtwaterreactor. Momenteel is het dus zo, dat we weten dat het snijpunt S,
zoals het er op het ogenblik uitziet, nog ergens in het irreële gebied ligt.
Wat we zeker weten, is dat de vraag naar uranium zodanig zal worden, dat de
kostprijs van uranium ongetwijfeld zal stijgen. Dat staat buiten elke twijfel.
Bovendien is het zo dat de heren die de uranium exploiteren en verkopen, hetzelfde rekensommetje wat ik u zit te vertellen, ook kennen en dus ongetwijfeld
zich zullen spiegelen aan hun equivalente energiedragers, hun concurrenten.
Wat zal er dus gebeuren, wat zien wij dus in de toekomst, dat is dat de uraniumprijs gaat stijgen. Bij een zestigvoudig beter gebruik van uranium plus het
fait dat er geen verrijkingskosten meer zijn, dus het wegvallen van een kostenfaktor waar dan tegenover staat dat andere niet bekende kostenfaktoren erbij
komen, o.a. het opbergen van de afgewerkte splijtstofelementen, zal dit betekenen dat ook die SNR op een gegeven ogenblik in the picture komt. Dat staat
voor ons als een paal boven water. Alleen, vraag me niet wanneer. En juist
het feit, dat als ie in the picture komt je meteen met die basislast begint,
dat maakt het dus bijzonder moeilijk om als elektriciteitsbedrijven de beslissing te nemen wanneer je met deze, inderdaad dus nieuwe, technologie moet beginnen. En dit geldt in feite voor de gehele kernenergie. Dit geldt ook voor
de andere alternatieve vormen van energie.
Voorzitter:
Dank u wel voor de heldere uiteenzetting is dan het gepaste antwoord.
De Vries zal onmiddellijk eenzelfde soort plaatje er tegen aan gooien.
De Vries:
Nou, ik wilde nog even wat ik vanmorgen heb laten zien ernaast leggen. Omdat u
zegt we weten helemaal niet wannneer maar we weten zeker dat wel.
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Dan wil ik u even laten zien dat inderdaad, het wanneer dan wel, helemaal afhankelijk is van de verlaging in de investeringskosten die u kunt bewerkstelligen. Die moeten van het huidige niveau van de SNR nu naar het groene gebied
en daar heb ik dan 5 - 10ï rentevoet en een uraniumprijs van ca. $ 50/Lb. Dit
geeft dan ongeveer aan hoe onzeker het is, hoe weinig we erover kunnen zeggen
of het gebeurt en wanneer het gebeurt. U moet namelijk wel erg hoge uraniumpri j zen aannemen om er zonder meer van uit te gaan dat het lukt.
Wassenaar:
Ja, maar u vergeet nog de verrijkingsprijs. Dat is ook niet iris.
De Vries:
Nee, dat zit hier helemaal in.

Wassenaar:
Nee, geen sprake van, dat zit daar niet in. Die uraniumprijs van $ 50 per pond
die betaald u al binnen zeer afzienbare tijd.
De Vries:
Nee, die heb ik uiteraard gecorrigeerd voor het feit dat je daardoor een hoger
aantal scheidingseenheden

Wassenaar:
Dat kunt u niet, want dat is nl. zeer afhankelijk van de wijze waarop je die
uranium gaat verwerken.
Voorzitter:
Dat is een ander punt.
Wassenaar;
Dat hangt van de verrijkingsgraad af en dat hangt af van de tail die u wilt
hebben,
De Vries:
Mee eens. "Men zou kunnen besluiten om niet bij de huidige faits assay, de
afvalstroom uit de verrijkingsfabriek, een bepaald percentage
Men zou
kunnen besluiten dit percentage lager te maken." Dat betekent dat je de uranium
235 [splijtbaar) voor een groter deel uit de be-schikbare ertsen haalt en daardoor de zaak beter gebruikt. Dat is op het ogenblik niet ter discussie.
Het is wel zo, dat in een van de bijdragen, ik meen van Holdren gesignaleerd
v/ordt dat inderdaad een dergelijke handelwijze meer uranium 235 uit erts haalt.
En dat dit tot gevolg heeft dat inderdaad de beschikbare voorraden uranium
bij deze prijs groter worden. Dan moet je inderdaad er nog bovenop tellen dat

je extra ve r r i j k i ngskos te n hebt maar ook alleen dan. Dit plaatje geldt naar
mijn vaste overtuiging wèl.
Wassenaar:
Waar mijn vaste overtuiging niet, want de prijs van $ 20 per pond is al bereikt.
Het is gewoonweg zo. Het doet aan de redenering niks af.
De Vries:
Ik heb ook gezegd dat die $ 20 door mij genomen is, omdat hij al bereikt is.
Wassenaar:
Dat

is prachtig,

maar dat is zonder

verrijkingskosten.

De Vries:
Nee. Het is toch zo, dat ik uiteraard de prijs gebruikt heb van de elektriciteit uit lichtwaterreactoren.
Wassenaar:
Ja, maar u hebt een prijs van 1974, die is zwaar verouderd. Die prijzen veranderen tegenwoordig dusdanig snel.
De Vries:
Sorry hoor, ik heb de gegevens gebruikt die tot in de laatste kontrakten van de
ultracentrifuge
Voorzitter:
De vraag is hoe groot is het effekt als de prijzen fors omhoog gaan. Hoe verandert het plaatje dan.
De Vries:
Het plaatje verandert niet, zolang w e niets veranderen aan de tails-assay.
Aan het gehalte van de afvalstroom uit de verrijkingsfabriek.
Nee, het punt is, dat je voor deze uraniumprijs, inclusief wat je dat aan extra
verrijking kost, hier in dat groene gebied moet zitten. Dat ; . d a n daarnaast
zegt, ik ga uit m'n ertsen relatief meer uranium 235 halen dan nu, dat is een
andere beslissing en in feite is dat zelfs een beslissing die een alternatief
is aan een uitbouw van de snelle kweekreactor. Of het een betere beslissing
is, dat weet ik niet, want uiteindelijk kweek je dan niet, je haalt er alleen
maar meer splijtbaar materiaal uit, dat is geen kweken.
Voorzitter:
Ik wou proberen

te gaan afsluiten. Mijnheer De Boer.

De Boer-:
Ja, ik heb nog een paar vragen. Ik wilde mijnheer Wassenaar vragen of bij Dodewaard ook leereffekten zijn opgetreden, ik denk dan aan die haarscheurtjes e.d.
Wassenaar:
J a , daar kan ik inderdaad heel p o s i t i e f op zijn. Dat is een zeer duidelijk voorbeeld dat er erg veel leergeld betaald is. En dat leergeld zat voor een zeer
groot gedeelte in een mentaliteitsverandering bij de fabricage, dus bij de
fabrieken die inderdaad de apparatuur moesten maken voor de centrale. Er moest
nl. op een heel andere manier worden gewerkt, de eisen waren v e e l strenger en
men was niet gewend om aan deze veel strengere eisen, om daarmee te leven en
ook in de werkplaatsen werden er herhaalde malen tegen de welbekend zijnde eisen
gezondigd.
D e Boer:
Het ging om de kapitaalskosten die hierin verwerkt waren. Ik meen dat reser-
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vavingen voor do uitbouw hierin verwerkt zijn. Ik zou me kunnen voorstellen dat
ie di.t deel reserveert zodat je daar ook een zekere kapi taalsvorming krijgt.
Dar zo;! vanuit. de elektriciteitsbedrijven kunnen gebeuren.
Voorsi tr.er:
Do vraan is, zit er reservering in die aangenomen kapitaa.lslasten voor verdere
uitbreiding. Ik dacht het niet.
Andere vragen"?
Zaa 1:
Ja, ik heb een vraag en ik weet niet of die erg relevant is. Ik ben niet deskundig. Het gaat over prijzen. We hebben aardgas en dat kost ons in wezen niets,
toer. blijkt het dat het op de markt gebracht wordt voor een prijs gelijk aan
de aardolie, iiet lijkt mij dat als straks de opwekking van kernenergie standaard
wordt dat hot niet een kwestie is van zoveel kosten uranium maar een kwestie van
hoeveel energie kun je eruit halen. Dat dus vanzelf de prijs van uranium omhoog
vliegt als de snelle kweker standaard gaat worden. Dat is mijn vraag.
Voorzi tter:
Ja, de heer Bourdrez.
Bourdrez:
Ik wil hier even een kleine kanttekening plaatsen. Dat was dus, als op grootscheepse schaal kweekreactoren overal ter wereld gebruikt zouden worden, dan
heeft u weinig behoefte aan verrijkt uranium, want die heeft u er helemaal niet
voor nodig. Mits u een eerste startoplossing natuurlijk hebt van de lichtwaterreactoren die plutonium als startvoorraad leveren voor uw kweekreactor. En dan
zou er een eerdere tendens zijn om de prijs van het verrijkt uranium lager te
laten gaan. Het onverrijkt uranium is massaal aanwezig en dan zijn de kosten
maar de echte pure delvingskosten en daar houdt het mee op. Mits u een startvoorraad hebt van plutonium.
Maar er was nog een tweede punt wat u aanroerde. Dat was natuurlijk het punt
van het aardgas. Dat hebben we natuurlijk niet voor niets. Op de allereerste
plaats zitten er al exploratie- en winningskosten aan vast. Maar de tweede
plaats is natuurlijk het feit dat een bepaald iets een bepaalde kostenopzet
meebrengt is natuurlijk nog niet voor de economie prijsbepalend. Prijsbepalend
is, ik zou bijna zeggen technisch, het snijpunt van de vraag- en aanbodcurve.
De Vries:
Mag ik er ook nog even op inhaken. De vraag is daarom zo leuk, omdat dezelfde
vraag eigenlijk van toepassing is indien je fossielgestookte centralas vergelijkt met kerncentrales. Waarom zouden er niet "seller-markets" ontstaan op
het moment dat er duidelijke kostprijsvoordelen voor kernenergiecentrales optreden. Men kan zich namelijk voorstellen dat dan ook groepen uraniumleveranciers gaan zorgen dat die prijs zodanig wordt dat we helemaal niet zulke grote
voordelen hebben. Ik heb dat al een tijdje geleden betoogd. Volgens mij is het
irreëel om werkelijk grote kostprijs verschillen op het ogenblik te voorspellen,
voor deze stoffen, voor deze LWR versus CC-situatie. Voor de SNR kunt je de vraag
zoals u die nu stelt ook voor uranium stellen. Je kunt je ook afvragen wat gebeurt
er dan met de prijs van plutonium. Want die speelt daar ook nog een rol in. Dat
hangt weer af van de hoeveelheid lichtwaterreactoren. Daarover heb ik de aanname
gevolgd van het AEC (Atomic Energy Commission) en van het NEI in mijn plaatje.
Op zich heb ik daar een heleboel kanttekeningen bij. Ik weet niet of je op het
ogenblik iets zinnigs kunt zeggen over de prijs van plutonium straks, op de
witte markt althans. Op de zwarte markt zal hij waarschijnlijk heel hoog liggen.
Het is erg moeilijk om daarover te praten. Wie weet op het ogenblik wat voor
kostenfaktoren een opbouwen van een plutoniumhuishouding met zich mee gaat brengen.
Op het ogenblik zijn er in de opwerking van normale splijtstofelementen uit licht-
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wnfcerreactoren in een paar jaar
Non, misschien tendeert dat wel
werkelijk massaal met plutonium
in een eventueel antwoord op uw

tijds, prijsstijgingen van 300 a 400*. oogetreden
tot nog veel hogere kosten op het moment dat je
gaat werken. En dat weckt dan dus ook weer door
vraag, en o d net antwoord van de heer Bourdrez.

Voorzitter:
Onzekerheden te over.
Ik wou toch proberen om tot een afsluiting
Sorry, ja.

te komen.

zaal:
Ik zou aan de verschillende panelleden willen vragen wat voor hen het be iangrijkste argument voor hun standpunt is, om aan te geven daarom ben ik vócr of
tegen.
Voorzitter:
Dat is een goede aanzet om de conclusies nog een keer voor ons te krijgen.
begin van links af.

Ik

Schenk:
Ja, inderdaad is het wel een goed uitgangspunt, maar wel een moeilijk. U zegt.
net, één hoofdaspekt, één hoofdargument. Nou mijn hoofdargument is als volgt.
De economische facetten spelen hier een ondergeschikte rol, maar zo sommige
groeperingen dit een belangrijke rol vinden, dan moet gewezen worden oo tabel 3
van onze bijdragen in het Symposiumboek, waaruit blijkt dat de kosten van kerncentrales, zelfs bij een uraniumprijs in de orde van grootte van $ 200/lb, ongeveer 66% moeten dalen t.o.v. de kosten die op dit moment gemaakt worden voor de
Kalkarcentrale. En het is aan degene die hiermee bezig zijn om te bewijzen, dat
deze 66% inderdaad mogelijk zijn.
Riedijk:
In de einddiscussie die gevoerd is bij het samenstellen van de 2e bezinningsnota kwam iets naar voren wat. U misschien zal verbazen. In die groep, dat is
een groep mensen waarin politici, industriëlen en een heel stel lieden van
universiteiten en hogescholen in vertegenwoordigd zijn, en waarbij de politieke
kleur loopt van W D , via PvdA naar PPR hebben wij in onze argumentatie gekozen
voor economische kriteria, economische argumenten. Net als dat vanmiddag gepraat werd over de economie van het Kalkarprojekt. Maar ik moet u wel zeggen,
dat toen we de ronde deden, van wat vind je nou het meest belangrijk, dat ieder
van de daar aanwezigen zei, wij vinden de maatschappelijke implicaties, de
ethische implicaties, of hoe je het noemen wil, maar al die onzekerheden die
te maken hebben met, hoe zit het nou met de straling, hoe zit het nou met de
opslag waar we, ik wil het nog eventjes zeggen want dat was een fout die Blok
maakte, gewoon niet uit zijn; daar hebben we nog geen oplossing voor. Prof. Went
is degene die gezegd heeft, als we daar niet uitkomen, moeten we er überhaupt
mee ophouden. Gegeven de manier waarop nou eenmaal de besluitvorming in de
Nederlandse samenleving plaatsvindt nl. op economische argumenten, hebben wij
in onze argumentatie voor de economische argumenten gekozen. Dat is dus vanmiddag ook weer gebeurd. Maar ik ben gewoon op maatschappelijke, op ethische
overwegingen heel erg tegen kernenergie. En ik zie op het ogenblik ook geen
enkele aanleiding om dat standpunt te wijzigen.
De Vries:
Ik heb eigenlijk 2 punten, op de eerste plaats ben ik er momenteel niet van
overtuigd dat er kostprijsvoordelen te verwachten zijn van de SNR, op basis
van de huidige informatie. Als je dus argumenten aanvoert voor de SNR moet je
dit niet doen op een ook door de Unipede toegegeven onmogelijke kostenraming of een soort kosten-baten-analyse waar allerlei fouten inzitten. Maar dan moet
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je het b.v. doen ornaat je belangrijke voordelen ziet in het beter gebruik van
uraniumertsen. Of 3e moet het doen omdat je inderdaad denkt, b.v. bij Nederlandse deelname, belangrijke know-how of spin-off effekten te verwachten. Dan
blijft de grote vraag of we niet veel meer openheid willen over de manier
waarop de subsidie voor dit projekt door een betrekkelijk kleine groep met
name grote industrieën naar zich toegetrokken wordt. Willen we dat, willen we
dat die industrieën het krijgen, willen we dat ze het hiervoor krijgen, of
willen we dat geld op een andere manier gebruiken. Want je moet je goed realiseren, als je net hiervoor gebruikt kun je een heleboel andere dingen naar
mijn gevoel ook hoogwaardig, er niet mee doen.
Daar is veel te weinig over gepraat en het lijkt me een ontzettend belangrijk
punt.
Het tweede: ik ben alle kostenschattingen ook met betrekking tot de lichtwaterreactoren en conventionele centrales erg gaan wantrouwen. Het blijkt b.v. uit
diézelfde analyse van Bupp & Dsrian dat de kostenramingen van de prijs van
elektriciteit uit kerncentrales door de AEC en de federale instanties in Washington
systematisch de laatste 10 jaar veel te laag geweest zijn. Ik heb zelf de indruk
dat we nog steeds in die situatie zitten, belangrijke elementen van opwerking
zijn nog amper bekend. Overal wordt gezegd, het opwerkingsprobleem is niet opgelost, het is het eind van de splijtstofcyclus en de industrie heeft nog niet
eens fatsoenlijk belangstelling getoond. Ze denkt ook niet dat het rendabel
kan gebeuren. We weten er dus nog heel weinig van. Over de prijs van het uraniumerts is ook weinig te zeggen. Verrijkingsproblemen zijn er ook nog te over.
Nog een ander punt is, we moeten erts gaan opslaan, dat kost ons geld. We
moeten enorme hoeveelheden kapitaal zien aan te trekken. Hoe gaan we dat doen?
Waarom willen we dat eigenlijk allemaal hiervoor reserveren? Dat zijn dus allemaal punten die me überhaupt wantrouwend gemaakt hebben tegen kostprijsberekeningen.

Voorzitter:
Merci. Mijnheer Bourdrez.
Bourdrez:
De verwachting dat enerzijds de prijs van uranium enz. zal stijgen schept een
mogelijkheid dat wellicht een kweekreactor een rendabele positie t.z.t. zal
zijn. Bovendien helpt het werken aan een dergelijke reactor, in het bijzonder
aan de componenten, mee know-how op te bouwen. En als derde punt toepassing
van die know-how en bouw van deze componenten zal wel degelijk een positieve
invloed hebben op de. industriële aktiviteit.
De economische studie als zodanig, die natuurlijk tal van beperkingen heeft,
want er zijn tal van posten die er in hadden moeten zitten en die bij gebrek
aan gegevens er niet in zitten, is natuurlijk onvolledig. Maar we hebben wel
de hoop dat een rapport met een, al is het dan een partiële analyse van de
economische situatie, voor een beleidsinstantie mede een argument kan zijn in
afweging of ze al of niet tot een SNR over zullen gaan. Dus een afweging van
economische kriteria en problemen tegenover alle mogelijke maatschappelijke
inclusief milieu. En we dachten dat een overheid ook zo goed mogelijk, ook al
is het niet voldoende of onvoldoende, toch geïnformeerd moet worden over economische implicaties die aan een en ander, zouden kunnen zijn verbonden.

Voorzitter:
Ik wou graag een aanvullende vraag stellen over het tweede punt wat u noemt.
Die spin-off is toch meegenomen?

Bourdrez:
Die is niet meegenomen.
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Voorzitter:
Nee, ik bedoel de spin-off is van belang, dat heeft u gezegd als derde punt.
De Vries heeft gezegd, kun je niet beter de investeringen in de kweekreactortechnologie anders aanwenden en daardoor veel betere effekten krijgen. Veel
hogere effekten krijgen. Is dat ook niet een overweging die bij u meespeelt?
Bourdrez:
Dat is best mogelijk, ik weet het doodgewoon niet, want dan zou je andere projekten moeten gaan bekijken en kijken of die een soortgelijke, niet exact dezelfde, maar soortgelijke type van een spin-off zouden kunnen creëren. En dat
zou dus impliceren dat je dus heel andere projekten nog eens onder de loupe
zou moeten nemen om te kijken welke van deze projekten het gunstigst uitvallen.
De Vries:
Wat ik wel weet is dat de opdrachtgevers daar niet om gevraagd hebben. Dat is
heel duidelijk.
Voorzitter:
Een van de laatste conclusies graag van Wassenaar, zijn overwegende

argumenten.

Wassenaar:
Het is zo, dat hebt u uit mijn betoog gehoord, dat wij de overtuiging hebben,
op economische gronden, dat de kernreactor en wel de SNR op den duur rendabel
zal worden. Net zo goed als zij dat gedaan heeft, en dat geworden is, bij de
lichtwaterreactor nü. En wij weten, en misschien zeg ik iets wat ik misschien
niet zou mogen vertellen, nagenoeg zeker dat het feit dat we binnen Nederland
begonnen zijn met kernenergie, tot gevolg heeft gehad, dat de olieprijzen voor
de oliecrisis niet meer gestegen zijn dan ze gestegen zijn. En dat we daarmee
op zichzelf, waarschijnlijk een bedrag hebben verdiend voor de Nederlandse bevolking dat een orde groter ligt dan datgene wat er in de kernenergie is geïnvesteerd.
Voorzitter:
Dat is een nieuw argument, waar mensen graag nadere toelichting over willen.
Ik weet niet of op dit moment dat zinvol is.
De Vries:
Nou die berekening wil ik best een keer ontvangen. Kunt u iets van uw bron
aangeven althans wat het laatste betreft? Waar stoelt die uitspraak op? Heeft
u daar rapporten over?
Wassenaar:
Daar hebben we geen rapporten over.
Voorzitter:
Dus een veronderstelling die in de aanbod-markt-situatie

aan bod kan komen?

Wassenaar:
Dit zijn d.ingen, die bij onderhandelingen over prijzen waar, als je niet in
het onderhandelingsstadium meepraat, weinig of geen inzicht in hebt.
Voorzitter:
Energie blijft duister, met name de energieprijzen.
Wassenaar:
Nee mijnheer, u bent onduidelijk. En u drukt u onjuist uit. De handel is een
andere zaak dan techniek. En verder moet ik constateren dat het bedroevende
feit zich voordoet dat men aan een Technische Hogeschool kennelijk zo weinig
vertrouwen in zichzelf heeft en in de techniek dat men niet het vertrouwen
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'neeft dat de problematiek rondom een bepaalde vorm van techniek niet oplosbaar zal blijken te zijn. Ik vind dit gewoon een onderschatting van datgene
wat een technisch wetenschappelijk instituut zou moeten doen.
Voorzitter:
Een diepe filosofische opmerking, daar kunnen we lang over doorgaan en dat
zie ik ook wel, maar we waren conclusies aan het trekken.
Zaal:
Ik wil toch aan de heer Wassenaar vragen of zijn visie die hij zonet naar
voren bracht ook door anderen gedeeld wordt?
Wassenaar:
Er zijn inderdaad mensen uit de regionen die ik dan heet te vertegenwoordigen
die dat volledig met mij eens zijn.
Zaal:
Ja, ik zou dan toch wel op die snier daar willen reageren, die de heer Wassenaar aan de Hogeschool heeft toebedeeld. Wat we juist zien is dat bij dit
projskt nu juist voorbij gegaan wordt aan een aantal belangrijke technische
argumenten. Aan een aantal nu juist bezwaren die aan dit projekt kleven zoals
de opwerking. Dat is nu juist iets waar je als Technische Hogeschool bezwaar
tegen kunt hebben.
Voorzitter:
Wassenaar zegt, wij als technici moeten juist vertrouwen hebben en die problemen kunnen oplossen.
Zaal:
Ja, oké, met oplossen op korte termijn en op economische gronden en niet op
nationaal-economische maar op bedrijfseconomische gronden. En dan nog wel die
van een aantal grote bedrijven, wordt op dit moment de bouw doorgezet, terwijl
dit juist indruist tegen de wetenschappelijke argumenten die je hebt.
Voorzitter:
Ja, de discussie laait weer op.
Riedijk:
Nou, hij pleit voor blind vertrouwen in de kernenergie. Daar mag hij voor
pleiten. Ik geloof dat ik inderdaad als man van de TH, gegeven wat ik hoor
van de studentenpopulatie, en gegeven wat je hoort van je collega's, juist
dat standpunt van wat daar van die kant komt, moet onderstrepen. De reden,
waarom wij als TH Delft hierin gegaan zijn is juist dat we de zaak eens goed
op een rijtje willen zetten, en dat we nou ook eens een keer de tegenstanders,
in ieder geval diegenen die twijfelen aan het woord wilden laten. Dat is gebeurd en ik vind het toch wel erg leuk dat juist helemaal aan het eind van
dit gebeuren nog eens eventjes Wassenaar komt met luister eens, je moet maar
vertrouwen in ons hebben. Nou, dat vertrouwen hoeven wij, als TH Delft, niet
te delen.
Wassenaar:
Mijnheer, ik geloof dat u mij verkeerd interpreteert. Ik dacht nl. dat wij
als ingenieurs en als mensen die heten de wetenschap te vertegenwoordigen in
zijn algemeenheid, voldoende vertrouwen mogen hebben in ons eigen kunnen om
problemen te onderkennen en op te lossen. Ik wil mij daarvan even losmaken
van het specifieke probleem van de SNR als zodanig maar ik heb toch de hele
dag een zekere mate van vrees en angst geproefd. Dat er op velerlei gebied
problemen bestaan waarvan we zeggen, zouden we dat toch wel kunnen oplossen.
Ik heb daar moeite mee.
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Zaai :
Ik geloof dat de heer Wassenaar ten onrechte geen onderscheid maakt tussen
theoretisch oplosbare problemen en praktisch oplosbare problemen.
Voorzitter:
Betaalbare oplosbare problemen.
Over het betaalbare ging deze middag en ik wou dan toch proberen tot afsluiting
te komen.
Ik hoop dat u de discussie even leuk hebt gevonden als ik. We hebben gesproken
over een aantal zaken die onzeker zijn gebleven. Een punt dat onzeker is voor
de meeste aanwezigen hier, is dat NEI-rapport wat door Economische Zaken is
uitgebracht. Een aantal mensen hier kennen het, het is vaak over tafel gekomen.
Helaas is net nog niet openbaar. Ik weet niet of de heer Bourdrez daar nog iets
over kan zeggen op welke termijn het wellicht wèl openbaar wordt. Dat hangt
af van zijn opdrachtgever, Economische Zaken, minister Lubbers.
Bourdrez:
Nou, ik kan vrij simpel zijn. Ik weet het niet wanneer het openbaar wordt.
En als het openbaar wordt, zult u toch bij mijnheer Lubbers moeten zijn, want
die heeft de rapporten en ik heb ze niet meer. Ik heb enkel maar het origineel.
Voorzitter:
Het is voor u ongelukkig dat het niet openbaar is.
Bourdrez:
Het kan mij niet schelen. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen als het openbaar wordt, we hebben niks geheims daarin gedaan. Daar gaat het helemaal niet
om. Maar het is een policykwestie van de minister en dan moet de minister
kijken wat hij doet. En ik neem aan, dat als hij het openbaar maakt, dat hij
het op de eerste plaats wel aan de Kamer zal doen toekomen.
Voorzitter:
Ja maar, het is toch met overheidsgeld betaald. Waarom mogen we het als belastingbetalers dan ook niet inzien?
Ik wou het hierbij laten. Verdere conclusies trekken wou ik niet meer doen.
Ik hoop hiermee de panelleden de dingen te kunnen doorgeven. Hartelijk dank
en tot ziens.
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J . In l e i d i n g

ln 1971 werd door het Ministerie van Economische Zaken aan het NEI
opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de betekenis van
het deelnemen door Nederland aan het SNR-300 project voor de
Nederlandse economie en voor de werkgelegenheid. Ook zou door het
NEI een advies moeten worden uitgebracht over de wenselijkheid het
deelnemingspercentage in het project te verhogen van 12,5 tot 15.
De opdracht hield tevens in dat zou moeten worden vastgesteld:
- wanneer het uit economisch oogpunt aantrekkelijk zou zijn de CCen/of LWR-centrales te vervangen (althans in de grondlast) door
SNR-centrales,
- de gevolgen voor de kostprijs van de opgewekte elektriciteit.
De opdracht impliceerde tevens dat energieprognoses voor Nederland,
Duitsland, België en Luxemburg (de 1 Debenelux-landen 1 ) dienden te
v/orden opgesteld.
het onderzoek werd in oktober 1971 afgesloten.
In 1974 werd door het hiervoor genoPir.de ministerie opdracht gegeven het SNR-evaluatierapport van oktober 1971 bij te stellen (te
'up-daten'), rekeninghoudende met gewijzigde inzichten, met een
gewijzigde energiesituatie en met andere verwachtingen ten aanzien
van het prijsverloop van o.a. de brandstoffen en splijtstoffen.
Laatstgenoemde studie werd in augustus 1974 met het uitbrengen van •
het SNR-revaluatierapport afgesloten. In januari 1975 en mei 1975
werden nog twee 'aanvullingen' op laatstgenoemd rapport uitgebracht
aan het Ministerie van Economische Zaken.

2. Algemene beschouwing
het feit dat in vele landen en in steeds sterkere mate en omvang
onderzoek wordt verricht naar geavanceerde (snelle kweek-)reactoren
en zeer geavanceerde (fusie-)reactoren, vindt in belangrijke mate
zijn oorzaak in de verwachting dat binnen betrekkelijk korte termijn de voorraden - economische exploiteerbare - fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) alsmede de hoogwaardige uraniumertsen
schaars zullen worden, althans gezien in het licht van de vraag
naar deze producten.
In de laatste decennia geeft in de westerse wereld de elektriciteitsproductie een jaarlijks groeipercentage van 7 a 8 te zien,
hetgeen inhoudt een verdubbeling van het elektriciteitsverbruik
in ongeveer tien jaren. Tot voor kort waren er noch in West-Europa,
noch in de USA en Canada tekenen die op een afnemen van de groei
vlezen. De oliecrisis van oktober 1973 heeft niet alleen West-Europa
maar de yehele wereld duidelijk gemaakt, dat met bepaalde mineralen
ook de fossiele brandstoffen, in het bijzonder olie en gas, tot de
schaarse grondstoffen behoren. Dit houdt in dat in de toekomst in
Nederland en elders zuinig en efficiënt met deze grondstoffen zal
moeten worden omgesprongen en dat een zekere afremming van de vraag
naar deze relatief schaarse grondstoffen (o.a. via het prijsmechanisme) zal moeten worden nagestreefd. In verband hiermede moet met
een enigszins afgeremde groei van o.a. de vraag naar elektriciteit
rekening worden gehouden Jt.
*

zie volgende

bladzijde
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uo 'visible, probable en possible' reserves van de voor de energieopwekking benodigde grondstoffen, althans voor zover zij economisch
w i n b a a r zijn, zijn relatief beperkt. Zonder twijfel zullen in de
toekomst nieuwe, bruikbare reserves worden gevonden en zullen ten
gevolge van een hogere wereldmarktprijs voor deze producten de,
uit economisch oogpunt nog niet winbare reserves, alsnog in exploitatie worden genomen. Wel kan worden verwacht dat de toename
van de in exploitatie te nemen reserves hoogstwaarschijnlijk geen
gelijke tred zal houden met die van de vraag naar de betreffende
grondstoffen .*.*. Rekening zal derhalve moeten worden gehouden met
oen niet onaanzienlijke prijsstijging van eerder genoemde grondstoffen. Voornoemde prijsstijging zal zonder twijfel resulteren in
een stijging van de prijs van elektrische energie. Gezien het grote
belang dat elektrische energie heeft enerzijds voor de industriële
activiteiten en anderzijds voor de private huishoudingen, is het
b e g r i j p e l i j k dat naar andere productietechnieken wordt gezocht ter
verkrijging van een zo laag mogelijke kostprijs van de elektricit e i t . In dit kader moet dan ook de ontwikkeling van snelle kweekreactoren en de verdere ontwikkeling van andere typen kerncentrales
worden geplaatst.
3. Enige aspecten van een nationale energiepolitiek
De grondstoffen benodigd voor de energieproductie worden veelal
niet of in niet voldoende mate gevonden in de landen, waar deze
energieproductie plaatsvindt. Het zijn dikwijls juist de ontwikkelingslanden, waarin de vindplaatsen van de fossiele brandstoffen
zich bevinden. Sommige van deze landen, namelijk die waarin de
rijkste vindplaatsen zijn gelegen, bevinden zich in een soort van
monopoliepositie. Dit schept voor hen de mogelijkheid, gezien de
omstandigheid dat een belangrijk gedeelte van de economische groei
in de hoog geïndustrialiseerde landen afhankelijk is van een voldoende en regelmatige aanvoer van voornoemde grondstoffen, om een
relatief hoge prijs voor deze grondstoffen te bedingen. Deze prijsverhoging, althans indien deze van significante omvang is, kan
vergaande consequenties hebben voor de betalingsbalans van een bepaald land en daarmede ook voor de economische structuur en ontwikkelingsmogelijkheden van dat land. Bovendien schept de positie deiolieproducerende landen de mogelijkheid om in het kader van de
machtsstrijd tussen de wereldmachten en de daarmede verbonden blokken, ook een politieke prijs voor het al dan niet leveren van bedoelde grondstoffen te vragen.
het gedurende kortere of langere tijd geheel of gedeeltelijk stoppen van de levering van bijvoorbeeld olie dan wel de dreiging daarmede door een belangrijk productieland of groep van productielanden kan de politieke bewegingsvrijheid van een consumptieland in
meerdere of mindere mate bepex-ken. Dit is voor laatstgenoemd land
uiteraard een weinig aantrekkelijke situatie.
* zie ook: Energiebesparing in Nederland, publicatie van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, uitgebracht in het kader van een op 12 juni 1974 gehouden
symposium
** zie ook: Uranium, resources, production and demand, een uitgave van de OECD
(augustus 1973) en
Situatie op het gebied van de splijtstoffenvoorziening, EEG-Serie Energie,
nr. 3, 1970
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Bovendien kan een geheel of gedeeltelijk stoppen van de leverantie
van fossiele brandstoffen leiden tot een ernstige ontwrichting van
het economisch leven in het consumptieland.
Het is dan ook te begrijpen dat, in het bijzonder de hoog geïndustrialiseerde landen, naar dusdanige oplossingen zoeken voor hun
energieproductie, dat zij in mindere mate afhankelijk worden van
de toeleverende landen. Hierdoor wordt hun politieke zelfstandigheid vergroot, de stabiliteit van hun economisch leven beter verzekerd en de mogelijkheid om in de onderhandelingen met de toeleverende landen een gunstigere d.w.z. een relatief lagere prijs van
de betreffende brandstoffen te bedingen, groter.

4. Industriepolitiek
Indien wordt besloten kerncentrales in te schakelen bij de toekomstige energievoorziening, gaat de investeringskeuze in principe
tussen het zelfontwikkelen van de centrales (eventueel in samenwerking met partnerlanden) of het kopen dan wel het in licentie
bouwen van reeds bestaande typen.
het zelfontwikkelen van een SNR-centrale brengt extra kosten voor
'Research en Development' (R en D) met zich; het aantal in de beschouwde periode zelf te bouwen centrales is bepalend voor het al
dan niet duurder zijn dan gekochte centrales. Opgemerkt moge worden dat de R en D inspanningen meer en meer noodzakelijk worden
om hoogwaardige producten en systemen te kunnen vervaardigen; de
aldus verkregen (technische) kennis zal baten genereren binnen de
bedrijfstak.
De overheid oefent in steeds sterkere mate invloed uit op het economische leven. Zij houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen
in de diverse bedrijfstakken en stuurt bij waar dit nodig en mogelijk mocht blijken; de daarbij gehanteerde instrumenten zijn globaal van karakter. In enkele sectoren, bijvoorbeeld scheepsbouw,
mijnbouw en textiel, zijn meer specifieke en speciaal voor deze
sectoren gecreëerde instrumenten toegepast.
Tot voor kort werd aanvaard dat '... de ontwikkeling van de industrie een fundamentele voorwaarde voor de economische en sociale
vooruitgang is, omdat zij zowel bevrediging van de behoeften als
de totstandkoming van nieuwe arbeidsplaatsen bepaalt'*. De beleidslijnen, die de Nederlandse overheid ten aanzien van deze ontwikkeling volgde, werden sedert de tweede wereldoorlog tot en met 1963
vastgelegd in industrialisatie-nota's en in 1966 in de zogenaamde
Groeinota.
In het industriebeleid heeft zich in de zestiger jaren een ombuiging voltrokken: van het meer globale en regionaal toegespitste
industriebeleid naar een beleid dat gericht is op meer directe bemoeienissen van de overheid met afzonderlijke sectoren, bedrijven
en/of projecten.
Binnen de hiervoor omschreven nieuwe economische doelstellingen
van sectoraal beleid past de bevordering door de centrale overheid
van het Research en Development-werk, waarvan de betekenis de laatste tien jaren sterk is toegenomen. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in subsidiëring van onderzoekinstellingen als TNO, RCN,
enz., maar juist ook in de rechtstreekse steun aan R en D-activiteiten van het bedrijfsleven.
De toenemende overheidsbemoeienis met het R en D-werk is niet verwonderlijk, gezien de grote en snel groeiende bedragen die ermee'
* De Industriepolitiek v a n de Gemeenschap

(1970), blz. 9
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z i j n gemoeid e n de significante invloed die R en D kan hebber» op
de industriële ontwikkeling. Bovendien houdt de allocatie van E* en
D - i n s p a n n i n g e n nauw verband met de toekomstige werkgelegenheidssituatie en de daarvoor gewenste opleidingsstructuur, zowel op korte
als op lange termijn.
De beleidsuitgangspunten met betrekking tot R en D weerspiegelen
de principiële kenmerken van de economische politiek, namelijk het
scheppen van een algemeen kader waarbinnen concurrerende private
ondernemingen op eigen initiatief de uit R en D verkregen technologische innovaties in hun productieprocessen kunnen incorporeren.
Overheidssteun aan research» ten behoeve van het bedrijfsleven is
zeker in Nederland noodzakelijk, omdat weinig ondernemingen groot
genoeg zijn om de veelal kostbare research, met de daaraan verbonden onzekerheden wat betreft het technisch succes te kunnen financieren. Dit geldt temeer, indien de R en D betrekking heeft op
projecten, waarvan de baten pas op lange termijn gerealiseerd zullen kunnen worden en die daardoor veelal buiten de korte termijnhorizon van de private onderneming vallen.
In sommige gevallen kunnen overheidsbijdragen aan bepaalde ontwikkelingswerken gerechtvaardigd zijn, omdat deze projecten tevens
een maatschappelijk nut hebben dat groter is dan de exploitatievoordelen voor de regarderende private ondernemingen. Dit zou zich
kunnen voordoen, indien de voordelen van technologische vernieuwingen zich door middel van het zogenaamde 'spin-off-effeet' over
de rest van de economie verspreiden.
Internationaal gezien is de overheidssteun aan de zogenaamde
'science-based industries' toegenomen. Deze industrieën zijn zich
doorgaans goed bewust van hun mogelijkheden en behoeven weinig externe stimulans om tot technologische innovaties te komen, omdat
hun voortbestaan daarvan afhankelijk is. Vele bedrijven in deze
sectoren zijn echter, internationaal bezien, niet groot genoeg om
de kosten verbonden aan de noodzakelijke R en D-inspanningen geheel
zelf op te brengen.
Dit geldt met name voor industrieën die zich geconfronteerd zien
met de technologische voorsprong van de Verenigde Staten. Natuurlijk kunnen de Westeuropese landen, en zeker een klein land als
Nederland, niet op alle gebieden vooroplopen. Maar het is noodzakelijk dat de Westeuropese economieën hun concurrentiepositie
kunnen handhaven door zich op enkele technologische gebieden te
specialiseren. Zo'n positie kan in de praktijk alleen worden bereikt wanneer de research, èn de toepassing, èn de projectontwikkeling, in één onderneming dan wel in een nauw samenwerkende groep
van ondernemingen plaatsvinden.
het deelnemen aan dit soort projecten kan een belangrijke ondersteuning voor de Nederlandse industrie betekenen. De belangstelling
voor het SNR-project van de zijde der machine- en staalbouw moet
dan ook in het licht van het voorgaande worden gezien,
het deelnemen aan het SNR-300 project is één wijze waarop de Nederlandse industrie een ondersteunende impuls kan ondervinden. Het is
echter denkbaar dat een dergelijke impuls ook via andere geavanceerde projecten kan worden gegeven; het totale netto-maatschappelijk nut van laatstgenoemde projecten zal dan echter groter dienen
*

in dit verband onderscheidt de internationale literatuur drie componenten
van R en D:
- fundamentele research
- toegepaste research
- ontwikkeling

249

te zijn dan dat van het SNR-300 project.
b. De elektriciteitopwekking
In de voorgaande drie paragrafen zijn een aantal punten aangestipt,
welke mede bepalend kunnen zijn voor het besluit om het SNR-300
project voort te zetten en daar al dan niet aan deel te nemen. In
deze en de volgende paragrafen zal de problematiek van de verschillende typen centrales in relatie tot de kostprijs van de elektriciteit aan de orde worden gesteld.
Aan de hand van gegevens verstrekt door Neratoom, RCN, TNO, SEP/
KEMA en het bedrijfsleven, alsmede op basis van data vermeld in de
literatuur, zijn ramingen gemaakt van de investeringskosten in een
1000 MWE CC-, LWR- en SNR-centrale. Uitgaande van een economische
levensduur van 20 jaar der centrales en van een rente- en discontovoet van 6% is voor elk der centrales de investeringsannuïteit bepaald. Met behulp van de benodigde technische data en economische
gegevens, wel'ke mede betrekking hadden op een mogelijk (alternatief)
verloop van de prijs van bepaalde kostencomponenten, zoals stookolie, uraniumerts, scheidingsarbeid, enz., zijn de vaste en variabele exploitatiekosten voor de verschillende typen centrales geschat. Ten overvloede moge worden opgemerkt dat de totale opwekkingskosten van elektriciteit (per centrale) uiteraard een functie
zijn van de gemiddelde jaarlijkse bedrijfsduur, verschillend voor
elk der typen centrales.
Op basis van SEP/KEMA-gegevens is de belastingduurkromme voor het
elektriciteitsverbruik in Nederland bepaald.
Uitgaande van CBS en OECD gegevens zijn een drietal elektriciteitprognoses opgesteld, nl. een maximum - e e n meest waarschijnlijke en een minimum prognose. Op gelijksoortige wijze als is geschied
voor Nederland zijn ook voor de Debeneluxlanden (als geheel) dergelijke elektriciteitprognoses vervaardigd.
Via een computerprogramma zijn de gevolgen der verschillende (alternatieve) vooronderstellingen voor de elektriciteitsvoorziening
in Nederland (en in de Debenelux) doorgerekend. Deze gevolgen zijn
jaar voor jaar bepaald en wel over een periode van 50 jaar (1974
t/m 2023) .
Als input voor het computerprogramma dienden o.a.:
- de elektriciteitprognose
- de belastingduurkromme
- de maximale bedrijfsuren per type centrale
- de economische levensduur der centrales
- de rente- en discontovoet
- de investeringskosten in de verschillende typen centrales
- de vaste en variabele exploitatiekosten der verschillende typen
centrales
- de prijs (het prijsverloop) van stookolie
- de .prijs (het prijsverloop) van uraniumerts
- het pr.ijsverloop van de kosten van de scheidingsarbeid
- het centrale-bestand per ultimo 197 3 (naar type en leeftijdsopbouw).
Jaar voor jaar werd allereerst de investeringsruimte bepaald (= vervangingsinvestering + uitbreidingsinvestering); op basis van de voor
een bepaald jaar geldende kostenstructuur der verschillende centrales werd het type centrale vastgesteld dat voor opvulling van de
investeringsruimte in dat jaar in aanmerking kwam. Voor de SNRcentrale gold als restrictie dat het voor het opstarten van de centrale benodigde plutonium aanwezig diende te zijn; de plutoniumvoorraad werd opgebouwd uit de jaarlijkse plutoniumproductie door

250

LWR- en SNH-centrales. Bovendien werd voor de SNK-centrales voorondersteld dat deze centrales niet voor 1992 beschikbaar zullen
zijn.
.»
De output van het computerprogramma bevatte behalve de (jaarlijkse) elektriciteitsprijs en het aantal in gebruik zijnde centrales
(per type) ook de door deze typen geproduceerde elektriciteit en
de contante waarde (over de 50-jarige prognoseperiode) van de totale investeringskosten en opwekkingskosten (per type centrale
en in totaal).
bit de ingevoerde gegevens blijkt dat momenteel een 1000 MWe-LWRcentrale op goedkopere wijze elektriciteit kan produceren dan een
conventionele centrale. Dit houdt in dat de huidige (1973) samenstelling van het centrale-park niet optimaal genoemd kan worden,
bit de resultaten van het computerprogramma bleek, dat de optimale
situatie (= minimale kosten van de opwekking van elektriciteit)
omstreeks 1990 zal kunnen worden bereikt. Dit impliceerde wel een
versnelde bouw van LWR-centrales; gelet op de bouwcapaciteiten
der industrie en de financieringsproblemen, verband houdende met
ae investeringen in de LWR-centrales is bij de tweede run van het
computerprogramma een enigszins vertraagde ingroei van de LWR-centrales ingebracht.
De uitkomsten van de verschillende berekeningen indiceerden het
volgende:
- het aantal conventionele centrales blijft ongeveer constant tot
2000 en vertoont daarna weer een lichte groei
- het aantal LWR-centrales stijgt sterk tot het einde der negentiger jaren, blijft dan korte tijd constant en geeft vervolgens weer
een daling te zien
- het aantal SNR-centrales groeit in de negentiger jaren langzaam
en neemt na 2000 snel toe
- tot circa 2000 verdringt de LWR-centrale de CC-centrale in de
grondlast; na 2000 verdringt de SNR-centrale de LWR-centrale in de
grondlast
- de CC-centrale (en na 2000 ook de LWR-centrale) is uit economisch
oogpunt aantrekkelijk voor de piekbelasting.
Een groot aantal gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd, waarbij
gewerkt is met alternatieve waarden voor o.a.:
- de economische levensduur der centrales
- de rente- en discontovoet
- het aanvangsjaar dat de SNR-centrale beschikbaar komt
- elektriciteitprognoses
- de prijs (het prijsverloop) van stookolie
- de prijs (het prijsverloop) van uraniumerts
- de kosten (het kostenverloop) van de scheidingsarbeid
- de investeringskosten.
De uitkomsten bleken het gevoeligst te zijn voor wijzigingen in de
elektriciteitprognose, de verschillen in investeringskosten tussen
de verschillende typen centrales en het prijsverloop van de stookolie.
6. Investeringskosten versus exploitatiekosten •
De verschillende typen centrales worden gekenmerkt door verschillen
in specifieke investeringskosten; in het algemeen geldt dat de
specifieke investeringskosten van een SNR (I_) hoger zijn dan die
van een LWR (IL) en laatstgenoemde centrale heeft weer hogere specifieke investeringskosten dan een conventionele centrale (I );
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Voor ae exploitatiekosten (exclusief het investeringskostenbestanddeel) geldt echter veelal het omgekeerde:
E

s
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L
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c

Bij gegeven waarden van I en E hangt het van het aantal bedrijsuren af of het ene dan wel het andere type centrale de elektriciteit tegen lagere kosten kan produceren; het aantal bedrijfsuren
waarvoor beide kosten gelijk zijn, is de 'break-even' waarde der
bedrij fsuren.
liet maximum aantal uren (onder de meest gunstige omstandigheden)
dat een centrale per jaar in bedrijf kan zijn, kan op 7000 worden
gesteld (zelfs voor C C 1 s ligt dit aantal bedrijfsuren veelal beneden de 6650; voor kerncentrales moet - althans momenteel - met
waarden in de orde van grootte van maximaal 5500 rekening worden
gehouden). Centrales welke meer dan 5000 bedrijfsuren per jaar
maken, zijn de centrales welke de grondlast voor hun rekening
nemen; de typische piekbelasting-centrales noteren veelal niet
meer dan 2000 a 3000 bedrijfsuren per jaar.
Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat momenteel het breakeven-punt tussen een 1000 MWe-conventionele en LWR-centrale ligt
in de buurt van 2500 bedrijfsuren; met andere woorden reeds in
1975 zou de LWR-centrale het aangewezen type zijn voor de grondlast. In de eerste helft der negentiger jaren blijkt het break-evenpunt tussen een SNR- en een LWR-centrale beneden de 6000 bedrijfsuren te komen liggen, hetgeen inhoudt dat op dat tijdstip de SNR
de LWR in de grondlast kan gaan vervangen.
De break-even-waarden hangen af van enerzijds de verschillen in
exploitatiekosten en anderzijds de verschillen in investeringskosten (= investerings'gap').
De exploitatiekosten der verschillende typen centrales en daarmee
ook de verschillen in exploitatiekosten, kunnen tamelijk nauwkeurig worden bepaald. De schatting van de investeringskosten en
daarmede ook van de investerings'gap' blijkt echter een zeer moeilijke en hachelijke zaak te zijn. Gezien de vele onzekerheden welke
verbonden zijn aan de bepaling van de grootte van de 'gap' tusser,
verschillende typen centrales is nagegaan wat de 'break-even'-waarde van de 'gap' zou mogen zijn bij bepaalde waarden van de prijs
van stookolie er, van uraniumerts, alsmede van de kosten van scheidingsarbeid en van de rente- en discontovoet.
Om dit probleem op een betrekkelijk eenvoudige wijze te kunnen oplossen, is het verband tussen exploitatiekosten (exclusief investeringskosten) enerzijds en de prijs van stookolie, uraniumerts en
scheidingsarbeid anderzijds, gelineairiseerd. Vervolgens is het
gelineairiseerde verband tussen de 'break-even'-waarde van de 'gap'
en van de exploitatiekosten bepaald. De uitkomsten van de verschillende berekeningen zijn grafisch afgebeeld in de grafieken I, II
en III.
Uit grafiek I kan worden afgelezen dat de 1 break-even 1 -waarde van
de 'gap' in investeringskosten tussen een CC en een LWR hoofdzakelijk afhankelijk, is van de prijs daarvoor, de LWR vrijwel zeker de
CC uit de grondlast zal .verdringen.
Grafiek II indiceert dat bij de huidige en in de toekomst te verwachten prijs voor stookolie de 'break-even'-'gap' in investeringskosten tussen een CC en een SNR dusdanig groot is, dat naar alle*
waarschijnlijkheid een SNR concurrerend met de CC zal zijn te
bouwen. In dit verband kan worden opgemerkt dat de specifieke in-
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vesteringskosten van de Kalkar (300 MWe) centrale circa ƒ 5.000,per kWe geïnstalleerd vermogen bedraagt; schaaleffecten en 'leercurve 1 -effecten zullen zonder twijfel de specifieke investeringskosten van een commercieel geproduceerde SNR centrale sterk omlaag
brengen.
Grafiek III toont aan dat de 'break-even' investerings'gap' tussen
een LWR- en een SNR-centrale sterk afhankelijk is van de rentevoet
en in iets mindere mate van de prijs van uraniumerts. Ook hier
wordt de indruk verkregen dat in de negentiger jaren de investeringskosten van de SNR hoogstwaarschijnlijk dusdanig zullen zijn,
dat de 'gap' in investeringskosten tussen een SNR en een LWR minder zal bedragen dan de 'break-even1-'gap'.
Ten slotte moge nog op het volgende de aandacht worden gevestigd.
In de geraamde investeringsbedragen voor de verschillende typen
centrales zijn opgenomen hoge bedragen voor 'veiligheid' en voor
'milieu-aantasting'. Geen rekening is gehouden met extra kosten
in verband met beveiliging van kerncentrales, opwerkings- en scheidingsfabrieken en van het transport, enz. van o.a. plutonium, alsmede met de extra kosten verbonden aan de opslag van radioactief
afval. De investerings 'gap', in het bijzonder die tussen een CC
en een LWR, zal vermoedelijk voldoende ruimte laten voor laatstvermelde extra kosten.
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Rede van Prof. dr. W. Hafele
gehouden op het symposium

'Kernvragen over de Snelle Kweekreactor 1

27 en 28 november 1975, Aula TH-Delft.

Prof. Dr. W. Hafele is momenteel Deputy Director of the International Institute for Applied Systems Analyses, tevens Project
Leader Energy Systems in Wenen, Oostenrijk.
Hij is de voormalig wetenschappelijk leider van het projekt, dat
in Karlsruhe aan de ontwikkeling van de Snelle Kweekreactor
heeft gewerkt.

'•Jr. president, ladies and gentlemen, nuclear energy, in general,
and fast breeders, in particular, are in a peculiar situation.
Peculiar because they are the link between the last decades, that
is the past, and the decades to come, that is the future. We are
in a rapidly changing world, and we have to master the transition
from the pleasant conditions of the last decades to the big
challenges of the future. I do feel that the fast breeder is the
spear-head or a prime example of that transition. This transition
will be painful, and because of this, the pathfinder is hated. In
order to understand this better, we have to understand the overall
situation on a broader perspective. That is very much in conjunction
with the work we are doing at the International Institute at Laxenburg with the cooperation of fourteen nations from the East and
the West under the leadership of the United States and the Sovjet
Union. Having this in mind, I propose that we first have a look,
as an introduction to that consideration, at the existing energy
reserve as it may appear if you go for instance into the publications
of the world energy conference.
You see in fig. l*that we have large amounts of coal indeed, and
you see that the amount of crude oil is by far smaller. The figure
may be much larger because of the oil-sands, nevertheless it will
probably not be very much larger than a figure between crude oil
and coal. Natural gas is in the same order of magnitude as oil and
others, also making up for something. If you divide that by the
annual consumption of 1970, there is enough for fossile power for
several hundred years; in this particular case 890 years - a very
reassuring figure.
We have to keep in mind, if you figure so, that at the moment we
have an energy consumption of .25 Q's per year (a Q
being 10
British Termal Units or 10 2 2 joules). But we have to keep in mind
that there are three reasons for an increase in energy demand:
the growth rate of industrialized countries, the development of
developing nations, and the population increase of the world. Such
an increase in the population and the per capita consumption will
at least give you a factor between five and twelve as compared to
the present consumption.
Nov; fig. 2 shows you the present distribution of the per capita
consumption in the world. The average is at 2 kilowatts per capita,
but eighty countries and a correspondingly very high percentage
of the population, of the order of 50%, is living with a figure
as low as .2 kilowatts per capita, or to be more specific .2 kilowatt-years per year. Only 22% lives with an energy per capita
consumption of two to seven and 3% more than 7 kilowatts. It is
a very unequal distribution already today. And the inherent pressure
and instability on a global basis will increase as the population
increase continues.
Here you see a zero order approximation to the problem of world
energy demand. We have assumed that in the future using data from
the United Nations conference at Bucharest (as a reasonable description) , an increase in the world population from four billion
people to twelve billion people. And we have further assumed that
the per capita amount of energy would be 5 kilowatt-years/years, which
is half the value of the United States and approximate the figure
of Western Europe. If you assume this only for the average, not
claiming that everybody will have identically the same amount,
then you see that you have an increase in the installed capacity
from today's 7 terawatts to something like 60 to 100 terawatts in
the future. Now if this is the situation, then the original figures
look quite different. If you then divide the reserves by the
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foresight power consumption in the years 2900, there is a coal
available for something in the order of fifty to a hundred years.
Now I am of course painfully aware that this is a very sketchy
description. At the Institute we are in the process of publishing
several books on this subject, and you have to go into far greater
detail of such an energy life style scenario and energy demand
scenario on a global basis. But only these few indications tell
you that the energy problem is by nature a global issue and not
a local issue. And now v/e already have that situation because for
the Western countries at least, most of the oil comes from the
Near East and from that one single area the world is supplied.
Therefore, we already have a global feature of our energy issue.
Behind this global feature is the desire of the Third World to
make use of that situation, to use it as a mechanism for raising
the issue between the Third World and the two First Worlds.
I know that the topic is nuclear energy, and therefore I will be
brief in showing you the next four or five slides. Nevertheless,
it is the spirit of the perspectives that we have to look into.
There are a number of possibilities for making use of other
sources. If you go into a study of this, you realize that the
very moment any energy system, nuclear or non-nuclear, is employed
on a truly large scale problems come up.
In the case of solar energy, what are the technologies that are
available? Technology is the easiest story. The timetable for the
development and commercial use is by far more significant. I will
show a few slides on that.
What are the expected capital costs? With all the developments to
come for twelve billion people, we cannot spend the major share
of the capital income, that is the wealth and the savings of the
labour of people only on energy. Education, major medical care
and other aspects come into the picture as well.
What are the impacts of a large scale technology on solar energy
in view of land use for 80 square meters per kilowatt of electric
power? Where do we have these amounts and what about the water
used for cooling purposes on the occasion of converting
large
amounts of solar power? What is the impact on the climatological
distribution patterns by changing the albedo, air and water pollution
when harvesting the necessary materials to build the solar facilities: the material content of it and the energy content of solar
power stations. The solar power people are talking about doubling
time, namely when the invested energy has doubled and they speak
of twenty to thirty years.
Now what about coal? Who is going to give you a guarantee of longterm energy prices? What are the social requirements of bringing
a large labour force to the 10 00 meter depth if you do not drastically change the prestige situation of wages and salary? What about
the land requirements, the damage to land scape? What about the
environmental impacts of mining on the site? Are you going to
disturb a major landscape? What about accident and health risk?
On the average we have on death per gigawatt-year associated with
coal. Are we going to accept this if coal comes in on a truly'large
scale? Are we ready to sacrifice 10 or 100 lives per year because
we want to have coal? More important, there are the global effects
of burning coal: we create, necessarily, CO2. (I will have a few
remarks on that later.) What are the proper mining techniques if
not 100 million tons per year, but 1500 million tons per year are
at stake. What about transportation, coupling into a second energy,
but in particular manpower capital energy and the timing aspects
of it?
.
.
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To illustr^L-- this fur-rher on the subject of coal, let us consider
we 1mm (by that I me^vi the i.-;erface of harvesting coal on a large
scale with water, energy, lane:, rraterials and manpower) . I am not
lecturing on this; I only wanT to :lraw your attention to this in
the next few slides. If you -insider a 1000 megawatt electric
plant and if you consider a strip mine, because on the global basis
most of the coal will be located on a strip mine basis, not in
Germany and Europe but elsewhere, then you have to disturb 25 square
kilometers of land if you have 2 meter seams. If you are going to
have solar energy, you have to disturb 30 square kilometers of land
permanently. Now if you go to large scale employment of nuclear
energy, it depends whether you have a light water reactor or a
breeder. If you have a very small ore richness, that means with
low ore contents, you have to disturb a similar area of land, 37
or so square kilometers if you operate on a light water reactor
basis, but only .08 square ki-lometers if you operate on a breeder
basis. All these system aspects are neglectable if you do any
technology on a small scale. They become non-neglectable, rather
the predominant features, if you do such things on a truly large
scale.
Or let us consider the material requirements for a 1000 megawatt
electric power plant. In twenty-five years, if you do it on the
basis of coal, you will have to ship 50 million tons. If you do it
on a basis of nuclear energy, it depends on the richness of the
ores. If you are operating with 2000 pprn and light water, you have
to handle 2.5 million tons of material. The minor portion of it is
uranium, but the rest is overburden in order to get access to the
uranium. If you have to operate with uranium shale, you run into
75 million tons of material to be handled because of all the overburden, which is similar to the amount in the case of coal, except
when you do breeding. Then the amount of material to be handled is
only .04 million tons as compared to 1 million tons in the worst
situation. That means a factor of fifty less then that in the case
of coal. The surprising thing is that for installing a 1000 megawatt electric solar power plant, between 1 and 12 million tons of
material has to be handled additionally in order to build some
mirrors and for conversion facilities. Therefore, there is no such
thing as a free lunch, there is no clean technology, and there is
no technology without payment, without costs.
Wasted production is a cost for all sorts of energies. At Laxenburg
we have done a hypothetical, numerical excercise which is unrealistic.
We have considered a power park west of Great Britain and one east
of Japan, each with 1.5 x 10 14 watts. And we have then seen what
happens to the climatic redistribution. You see a vast dry area overSpain and a very wet area over Scandinavia. The validity of these
results is questionable because today we cannot calculate the
climate. But nevertheless it indicates a dimension. You cannot hope
to go into large scale production just by continuing the old technologies without needing analysis.
It is perhaps important to keep in mind that there are five options
for estimating the long range supplies of energy. There are large
amounts of coal, in principle about 200 Q's . I f you consider a
consumption of 2 Q's
per year in the future, which is a reasonable
figure, then that means that there is enough coal for a hundred
years in principle. But using the present techniques of harvesting
coal, most of the coal is buried, and only 20% is taken out of the
ground in the mining process. This means that the 200 Q's . is not
a realistic figure. Nevertheless if we are ready to face these
challenges in coal, if we are ready to provide large scale capital
heat
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investment and a larger societal effort, and if we are ready to
have impacts on sites, on development, on urban settlement patterns,
then there is a potential for having large amounts of coal, but
only for a finite time period.
If you go to the breeder, there are 5 million Q's a, enough energy
for 500,000 years: that means operationaly speaking for an infinite
time period. That demonstrates my statement that says: the breeder
is the link from the last pleasant decades to the decades of the
future in which the challenges will be tough.
Solar energy, in the human "yardstick", of course has an infinite
supply of energy. Fusion, if based on a DT-basis is essentially
the same story as the fast breeder. The litium supply parallels
uranium-2 38 supply, and there may be something like 10 million
Q's .. But also in many other respects the fusion machine parallels
the fast breeder. The DT-reaction is offering the use of energy on
the 14 mev neutron basis: 14 MeV neutrons are activating everythinq.
Beyond to any MeV 1 s there are the tresholds for having (n,o<) , (n,p) and
(n,n) . and other reactions, and because of this the activation
schemes are exceedingly tricky.
The fusion community started, for instance, this niobium because
of its good enginering and material properties. Until they detected
that the activation by neutrons of niobium leads to an amount of
radioactivity equal to the activity of a fission reactor. Of course
there is a potential to do better. Nevertheless we are in the same
ball park of problems, and we are in the same ball park of resources.
For completeness, we also have to mention geothermal, which may give
you a few thousands Q's. More work has to be done to understand this
better.
Now what about timing and some more immediate future? Here I show
you the market penetration of subsequent fuels in the United States,
The upper line is 100% of a market, and in 1800 all the market was
on the basis of wood. Then wood was declining, and by 1915 in the
U.S. wood was out of the market. Wood was replaced by coal, and
coal conquered about 80% of the market by the year 1920. Then it
was replaced by oil together with gas, which started a little bit
later. And if you follow that mechanism further, see in 1970, you
can see that gas would take over, so far as the market is concerned
but not so far as the supplies were concerned. If for any reasons,
therefore, another fuel were to come in, the picture would be
different.
This slide shows you the same model which is not a model before
1970 but only a model and a prediction after 1970 in which gas would
go down and nuclear energy would go up. Now you can say that after
nuclear energy something else will come, for instance, Solfus.
Solfus
is a name we made up for an imaginary fuel that may be
either solar or fusion. It can not come earlier than the year 2000
on a significant market basis: that means having 1 or 2% of the
market. It would then bring nuclear energy down. But already by
then, in view of the increasing energy demand everywhere, the amount
of the nuclear energy market would be larger than the oil market
or the gas market of the past. That means if we now take the present
oil business, it will be smaller than the nuclear market. Thus
nuclear energy is to be put out by a different imaginary fuel, be
it solar or fusion, and with that I underline the importance of
time delays.
You cannot switch technology on and off and say tomorrow we go solar.
I do not believe that solar energy or fusion will come on such a
large scale. But even if they would, the nuclear technology market
and the nuclear technology sector would be larger than the oil
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market today. What I personally believe is that in the future we
will have to combine coal and nuclear and to some extent solar
energy to do the job at all. Now if that is the point, let us
look perhaps a little bit further into the situation.
Suppose for a minute that we wanted to do it entirely on a coal
basis. And suppose we have a modest scenario of 5 kilowatts per
capita to come. Then we have to envisage the impact on the CO2situation on the atmosphere. You can not expect to burn all the
coal resources, which it took nature a few hundred million years
to produce by changing the CC>2-atmosphere into the present atmosphere. You can not expect that without again anticipating major
changes in the world's climatological and biological basis. If
you, therefore, assume a standard for the CÜ2 - content in the air
to be 20 0% of the natural standard, you would come to a limitation
in the burning of coal at 20% of the natural resources.
Then this figure shows you the necessities of building up a nonfossil power, and you see that you have to have a concurrent
marketing of non-fossil power by the year 2040 of 50%. If you then
subtract the time for introduction of a new technology, you end
up with 19 75. That means the time for making such an analysis is
now.
I do personally think that nuclear power, in general, and the fast
breeder reactor in particular, will play a major role in the next
fourty to fifty years. We have to start to do it now. I do not
claim it will be the only technology. As I said before, all forces,
all realistic forces, have to combine coal, nuclear and to a lesser
extent perhaps solar energy to do the job at all. If this is the
context, let us now look a little bit more specifically at the
breeder.
The scheme of the future, not of today but in the next ten or fifteen years, would look as follows. You have the present light water
reactors fed with the richer uranium ores. All light water reactors
produce by necessity plutonium. That is unavoidable. You have a
figure of roughly 150 kilograms of plutonium per gigawatt-year that
comes out of the light water reactor in any event. If you now feed
this plutonium in the fast breeder reactor as a first inventory and
if you further assume a stable energy demand, then you could, for
instance, produce electricity on a basis of light water reactors
and fast breeders. You could then give the breeding gain of the
fast breeder in terms of uranium-233 to the high temperature
gas-cooled reactor which is particularly suited for energy production
other than electricity. At a recent conference in Paris in April
of this year, I lectured in greater detail on this: the production
of hydrogen or ammonia as a prime candidate for a secondary energy
carrier, which can be stored, which can be transported and which
complements electricity. On such a basis you can provide at least
in principle all the energy, not only all the electricity, on a
nuclear basis. Uranium would go into the light water reactor,
plutonium would come out of the breeder, and out of the breeder
would come uraniuin-233 in consecutive steps.
That is not the only scheme to consider. There are other possibilities and examples. But it gives you a dimension, or it gives you
a scope for understanding the crucial function of the breeder.
Because once the energy demand is no longer increasing or only a
slowly increasing, you can decouple the light water reactor and
produce all the electricity on the fast breeder basis.
The plutonium problem is in any event with you. Of course you have
a problem with nuclear power. That is clear enough. A society of
360 million people, like Western Europe, which is in a different
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situation than the United States, we are not rich. We are facing
a world of increasing antagonism. We are facing a world where the
Third World is making war on the basis of resources and perhaps
even rightfully so. I am not putting blame on the Third World. I
understand them. They have to use their tool. But nevertheless,
in Western Europe the question comes down: What are our own
resources? How can we survive this challenge of the decades?
Therefore 360 million people, indeed we, have to pay for it. It
will not be easy. We have to handle 750 tons of uranium and we
have 951 tons of thorium; we have about 1300 tons of waste per
year, which is a small amount in terms of volume. The alternative
for such a waste is the C0 2 -production. The C0 2 -content in the
atmosphere is 50 billion tons. At the moment, on a global basis,
we insert 2 billion tons of CO2 into the atmosphere. If we would
make such a scenario on a coal basis or oil basis, we would have
a waste problem as well, because 25 million tons of C 0 2 would be
given to the atmosphere as well.
So the question of nuclear waste is not whether to have a waste
problem or not, but the question is what is the most prudent
approach of handling this waste problem. And the problem of nuclear
waste is that it is dirty and dangerous. The benefit of nuclear
waste is that it is small, and in terms of volume you can handle
it without touching the rest of the world.
What do you have to do in the case of C 0 2 ? In case of C 0 2 , there
are some ways out as well, but on that I have to lecture long
enough. Again you have to make a composition; you have to find the
path of minimum impacts on the ecology and the economy and the
society.
Now there are, of course, many oppositions to the breeder, I am
aware of it. It is said the breeder is not really stable. That
stems from its history because the neutron physics of the breeder
is most closely related, or was closely related, to its military
aspect. But by the joint experiments at Karlsruhe conducted with
general electric, we have purposely induced runaways such that
we are self-stabilizing.
We can discuss that in greater detail. There is objection: say
the energy output in case of an accident which is too large. The
SNA-300 is licensed on the basis of 370 megawatt seconds, after
all the rigorous licensing procedures. Our own team thinks that
there will only be 150 megawatt seconds mechanical, but even
370 megawatts mechanical can be contained mechanically within the
the reactor vessel. So it can be said that you would not touch
the outside at all. The breeder is safe.
Now the issue is plutonium and the public often has the impression
that plutonium is a peculiar feature of the breeder, whereas the
rest of the nuclear power industry is comparatively better. That
is not so. The breeder was concentrating on plutonium because it
is the most meaningful place to make use of the plutonium. The fast
breeder could operate on uranium-235 as well. But is is by far more
meaningful to put the plutonium, once produced in the light water
reactors, into the breeder because its economic value and its
neutronic value is twice as large as in the light water reactor.
Now the plutonium problem will be faced with light water reactors
as well because it is true that the light water reactors are
starting to be fueled with uranium. But as the burn up comes by
and as reprocessing comes by, the plutonium will be there. What
can be done with it? It is best to burn it. Where should it be
burnt? Where it pays. Where it pays twice as much as in any other
reactor type. Therefore it should be burnt in a breeder. It is not
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true to say that the plutonium aspect is a peculiar feature of
the breeder. It is the most meaningful place to handle plutonium.
Now, there is also the time delay. First comes the fueling with
fresh fuel, and then reprocessing comes about ten years later to
the attention of the general public. That also explains why perhaps
by wrong impression plutonium was connected with a breeder, because
the breeder is ten years later and the light water reactors as well.
There have been the consideration that there are more actinides in
case of the breeder; that is not so. The alpha values, that means
sigma capture to sigma fission of the plutonium isotopes for thermal neutron, are larger. This means that even for an uranium cycle
you are producing similar amounts of actinides.
And in the case of a fast breeder, the argument has been made that
there is a breeding gain problem. I don't think so. You can adjust
the breeding gain. You can install a breeding gain smaller than one,
or equal to one, or larger than one, as you desire. You can adjust
your doubling time, or you can adjust the features of the fast
breeder to burning plutonium or to more economical situation such
as in SNR-300.
There has been the argument that the breeder is expensive. Any new
reactor type is expensive. So the real impacts of it can only be
understood once having operated the prototypes. But a few things
are already certain. Namely, once you operate light water reactors,
the uranium cost in the order of 4 0 dollars per pound (And we have
seen such increases. In the past it was 8 dollars per pound.), you
feel the impact very strongly, but in the case of the breeder you
do not.
In the case of the breeder there is only one promille of the busbar
generating costs that goes into buying ore . Therefore, it is
possible on this basis to store and to decouple energy production
from the resource question. We are not resource-limited, once we
have energy, and through the breeding principle we are not resource
bound. That small of an amount of uranium can always be found. That
means we have a factor of 80 to begin with in makinq intelligent
use of uranium-238, and because we have one promille of. the busbar
generating costs, we can look for uranium ore that otherwise could
not be harvested for economic reasons or for energy content reasons.
Once we need more energy to process the ores, then there is energy
contained in the mining of uranium ores. These ores are not accessible
irrespective of the economy. And for the low grade ores and the light
water reactor, this is largely or often\the case for the truly large
amounts of uranium that are in the world. And that makes a difference
between light water in the fast breeder: you have a factor of 1,000
to 10,000 in the amount of uranium that is available. Now you will
say that it is too far-fetched. First of all I don't think it is
far-fetched.
But now we have the question of oil embargoes, uranium embargoes
and maybe, in the future, also solar power embargoes, if harvested
on a truly large scale. I am not talking about the solar houses.
As I mentioned before, Europe is not in the rich position of the
United States. We are the have-nots. We don't have the large amounts
of coal that the United States has, which is,roughly one third of
the coal reserves and resources of the world. Therefore, we have
to look also for the possibility of storage. Only in the case of
breeders, is it technically and economically feasible to store the
fuel for a few decades. That means political stability. Therefore,
that has to bè taken into account as well. And because uranium is so well made use of, the impacts on- land requirements, harvesting
that amount of uranium are minimum.
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The fast breeder will come in any event. The issue is whether, in
the United States or in Europe, it will be delayed. The Sovjet Union
and the socialistic countries, where I now have an access to go
ahead with that development in any event. Even more determined are
the countries of the Third World to go ahead with it.
Therefore, the issue is not whether such a fast breeder comes or
does not come. The issue is whether we can manage the fast breeder
prudently. You have to pay a cost for having the benefit of not
being resource limited. Once you have sufficient amounts of energy
then you can solve also the other resource limitations. You have
to pay for it being exceedingly meticulous, and the issue, therefore, is whether installing a worldwide high degree of meticulousness
is done with Europe or without Europe on a hostile basis in the world.
Thank you.
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Thank you, Mr. Chairman, Ladies and gentlemen, I am delighted to have this opportunity to help you to explore some of the issues, important to your decisions
about fast breeder reactors. I must apologize for not speaking the language of
the country. I do not really speak English either , so we will have to struggle
along as best as we can. I am not going to be very technical. I have covered
today's topics somewhat more technically elsewhere, particularly in a new book,
called "Non-nuclear Futures" . A Dutch translation of the relevant section is
now available from Milieudefensie, and it cites very many technical references
for those who wish to dig deeper.
This is an enormous and very complex subject, so I shall have to be very selective. I can only undertake to represent one respectable body of technical
opinion on which many energy strategists have begun to converse and on which
is not coloured by any emotional attachment to particular technological
approaches. Indeed, my opinions today are the opposite of what they were a few
years ago when I knew less about the subject. Lest all of that sounds too
authoritatively, I must warn you never to believe an expert, expecially one
who is trying to sell you something. Indeed such a warning does not go far
enough, because I shall suggest that the most important issues in the energy or
nuclear debates are not mainly technical or economic, but rather social and
ethical. And allthoug that is the gentlemen prerogative of every citizen,
whether technically trained or not, you do not have to be a nuclear engineer
to judge whether nuclear power is morally exceptable to you, just as you do
not have te be a hen to judge the quality of an egg. Indeed, in the role of
social values and ethical judgements, which I think are crucial in this sort of
decision, the opinion of every ordinary citizen is supreme, and the opinion of
any technical expert in this area is entitled to no special weight. Now
inevitably, in any discussion of nuclear power, technical and ethical views
interact and intermingle. Much of what may at first seem to be a technical disagreement between experts is really a difference of personal perceptions and
values. For example, throughout the nuclear debate there are professed
scientific uncertainties. Important pieces of information are unknown and in
some cases unknowable. Much depends then on how uncertainties are resolved. To
some people, if uou cannot prove a particular action will be harmful, they say
it may be harmful, they say it will not, in fact, be harmful. To other people
if you cannot prove it will not be harmful, they will say it may be harmful.
That is not a technical dispute. Thus, in the little.level radiation controversy some
people say that safety is not proved; other people say that harm is not proved.
They are both technically correct. Both positions cannot be technically
satisfied for a very long time, if ever, and you have to decide for yourself
which position is ethically preferable. A similar diversity of views arises
when you consider the fundamental problems of nuclear hazards and when you
try to decide what those problems are. It is easy to define them in one sense.
There are physical hazards which have a unique combination of ranging space,
ranging time and genetic transmissibility and which arise from the potential
effects of accidental malice involving toxic or explosive materials. They
are unavoidably present in the nuclear fuel cycle. There are also social,
political risks which arise when one tries to reduce those biophysical or environmental risks. But in another sense we have not quite defined the problem yet.
Most fission technologists realize that they are creating new kinds and magnitudes of risks, and they respond with ingenious precautions and with highly
dedicated attention. By stressing the care which they take , they avoid,
addressing the central question which is whether the safety problems, as they
are widely deployed nuclear technology, are too difficult to solve.
One could not claim that they were solved by pointing to all the efforts made
to solve them. Now it is impossible to prove, except by experiment, whether
these problems are too difficult to solve. You can only rely on analysis and
comparison with other highly engineered systems whose hazards are different
in kind and generally rather smaller or at least do not have quite the same

269

combination of defects. Now such analyses are not technicallyrigorous. They doj,
however, suggest to the critic with sufficient knowledge of technology that in
the end its safety Is limited, not by how clever or careful or wealthy we are
but our inescapable human fallibility and perhaps by human malice. We are limited not by whether w e can solve problems on p a p e r , but b y whether we can translate p a p e r solutions into relevance. Now if this view is correct, one can then
argue that nuclear safety is not just an engineering problem, that can be solved by being careful enough b u t rather a new k i n d of problem which can be solved only by infallible people. Then the view is now observable. There is a
vicorous dispute between those who perceive engineering problems and those
who perceive p e o p l e 1 s p r o b l e m s as ultimately the dominant element in nuclear
safety. This dispute, again, is not a technical dispute. It cannot be resolved
on technical issues. Ordinary people know, from everyday experience, that
bridges and airplanes and blocks of flats fall down now and then, and I think
they are entitled to ask whether the same sort o f human fallibility can occur
in the nuclear industry, and if so, what its consequences will be. That is a
political question. It h a s a certain technical content, but that is not the
essence o f the issue. No I would like to survey very quickly some of the
main areas where both the biophysical or
environmental risks and
the
corresponding social political risks of nuclear power are most obvious. I
think I should start by trying to give you a feeling for the magnitudes involved. I am sorry these are U.S. numbers, but y o u can scale them to Europe. One
can calculate for example that in a 1000 megawatt electric reactor at
equilibrium there is, among many other things enough gaseous Iodine 131 to
contaminate the air over the forty eight United States to a height of 10
kilometers with about eight times the maximum allowed level for that isotope.
Likewise in the reactor there is about enough Strontium-90 to contaminate the
annual fresh water run off of the lower forty eight United States to about
twelve times the maximum allowed level for that isotope. In a large reprocessing
plant there would be about one hundred and fifty times a s m u c h . Now I do not,
of course, intend these examples to imply that the entire core-inventory of
any reactor could b e released o r that what w a s released would be so uniformly
and widely dispersed. The point, of- the illustration is just to show that the
numbers are large and to suggest the need for the most effective containment.
I w i l l give another example, that of plutonium-239, a 24500 year half-life
alpha
emittor, which is the most plentiful transuranic isotope in the uranium
fuel cycle and the m a i n basis o f the fast breeder fuel cycle. It further illustrates, I think, the exquisite care needed to prevent escapes of nuclear
materials. It is chemically reactive and can in various ways form respir.able
aerosols. Its presence as a refractory oxide in an fast reactor is not necessarily sufficient protection against forming respirable aerosols. Plutonium
chemistry is extremely c o m p l e x . Our knowledge of its environmental pathways is
sketchy. For the higher actinides, ,many of which are more hazardous, our
ignorance of environmental pathways is virtually complete. The inhalation
toxicity of actinide aerosols is unknown even to orders of magnitude and will
remain so for a long time. We know, for example, that inhaled micrograms of
plutonium-239 are very likely to induce lung cancer. Nobody knows whether
a smaller amount might do the same. There are several hypotheses to this effect,
relying on quite different sets o f arguments. According to one such hypothesis,
which is neither proved nor disproved, an inhalation dose o f plutonium-239
is capable o f inducing lung cancer in everyone on earth could be fit into
a piece about, the size of a marble. If that hypothesis were completely wrong
and the present standards w e r e completely right, the corresponding piece
would be about the size of a b e a c h ball. This is still not very reassuring because a large termal reactor contains about 1/2 a ton and a larger breeder,
probably 2 or 3 tons. It fills a fabrication plant many times.
World stocks are projected to be some thousands of tons in a few decades. There
is one extra feature of this difficulty I should mention, and that is that if
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the present air in lung standards for plutonium were made more stringent by
even a small factor, they would cease to have operational meaning because
the amounts involved would become undetectable. Now with this background on the
large guantities of dangerous materials, one can go on to look at reactor
safety. How succesfully can the many containment barriers and safety systems in
reactors prevent major releases caused by accidental malice ?
Well, all of these containment structures can in principle be breeched by internal or external energy sources.
So, can it be stated definitively that the catastrophic releases will not occurr
at all or with a very small probability ? I think there is no scientific basis
for such a statement. In fast reactor safety as in light water reactor safety,
definitive large scale experiments to test the effectiveness of design safety
features in dealing with extremely complex poorly understood accidents are not
practicable. Such experiments have not been done and are not planned. The understanding of the major cause of accidents is just to arrive instead from
laboratory computer models, based on incomplete and often defective or marginally relevant empirical data, and often on a very incomplete understanding of
the physical processes. It is claimed that the calculations are conservative and
that they are overly safe. But this again is empirically unproven. In the case
of light water reactor safety, it is demonstratively untrue. Now groups, like
F.R. Farmer's group in Great Britain, make a conscientious effort to discover
significant, hypothetical kinds of accidents, which if they were identifiable
would have been identified and guarded against already. This is a very difficult
task. But they can never be sure that they have not overlooked something
important, as has often happened in the past in other areas of reactor safety.
Assurances of safety, thus, must be based not on physical law or on emperical
proof, but ultimately on subjective engineering judgement.
This is less persuasive than empirical proof to people who, like me, think that
the experience of the nuclear industry proves the laws of physics, which say
that whatever is not forbidden is compulsory. Now that is one way of looking
at the reactor safety problem. There is another which is not so much talked
about. The hazards of major releases are not detectable by the ordinary senses
for a long term, so it is inherently hard to subject them to political judgement.
The size and nature of the risks are disputed or unknown or unknowable, and for
these reasons governments are often tempted to bypass democratic public
decisionmaking in favour of the latest technocracy. It is perhaps an understandable trend but one which may not be welcome to people who, like me,
believe in a supreme value of political accountability. In some events in the
issue of reactor safety, I think there is no scientific basis for calculating
the likelihood or the maximum long term effects of nuclear mishaps, nor for
guaranteeing that those effects will not exceed a particular level. All that
we know of is that all of our precautions are for fundamental reasons
inherently imperfect to an unknown degree. We do think that the hazards themselves and the political stresses, that arise when different people have different ideas about the hazards, would require extensive social engineering, the
success of which would be speculative. Technical succes in reducing the hazards
would not reduce and might even increase the need for such social engineering,
which could be avoided only by not pursuing the technology.
Let. me turn now to a second problem area, that of nuclear waste. The general
problems here can be stated concisely. The unavoidable contamination of fission
products with significant amounts of long life actinides makes ngclear waste
require containment from the bioshpere on the order of 10 or 10 years. This
is true not only of the relatively small volume of potent high level waste, but
also of the volumes, several hundred times larger, of chemically and physically L
low level wastes, which tend to contain more actinides .in total than do the
high level wastes. This needs to contain both kinds for the limiting period
required I by the actinide content applies also to a large volume of uranium
mine tarings and it can not be significantly evaded by partitioning and
/ diversed
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fissioning the a c t i n i d e s into high level wastes. Perhaps we will explore that in
the discussion. Solidification of the high level wastes is nog terribly helpful,
partly b e c a u s e its longevity is unknown and partly because it still does not get
around the b a s i c problem o f where do you put the stuff. There is no geological
formation forgWhich ghe responsible geologist can guarantee stability o v e r
periods of 10 o r 10 . These periods are not so m u c h in the realm o f geology as
of theology, therefore, m u s t be able to retrive the waste in case something goes
wrong. One m u s t , therefore, have a group of highly dedicated people w h i c h will
stand by ready to retrieve the wastes and do something appropriate with them in
case of geological confingencies and who can also keep the wrong people form
retrieving the retrievable wastes. This requirement of some future technological
priesthood requires social longevity on a time scale exceeding the observed
lifespan of human c u l t u r e s . Meanwhile it seems to me to imply a k i n d of higher
social rigidity of humanity in order to provide a stable enough society so that
the priesthood could function undisturbed. Again we have unknown or unknowable
risks, and attempts to make political decisions about them tend to strain both
the competence and the perceived legitimacy o f o u r political institutions. Let
me turn now to a fourth problem area at t h e top of my list of concerns, that of
safequards: the m e a s u r e s taken to prevent terrorists, national and subnational
groups, lunatics, criminal syndicates, economic speculators or their agents from
using nuclear m a t e r i a l s for violence or coercion. A few kilograms o f reactivated
plutionium in any chemical form could be made into a crude b u t convincing
atomic b o m b by one or a few enterprising fanatics. A smaller amount could be
used to make a m u c h simpler aerosol dispension device. If the threat of either
type of w e a p o n o f m a s s destruction is credible, actual theft of the material
is not necessary, because nuclear embezzlement can be made undetectable in
principle. Despite any current o r conceivable system of materials accountability,
the magnitudes involved are very discouraging. We are told that in twenty years
at least 22,000 b o m b ' s worth of strategic material will be in transit each y e a r
within the same international community that has never been able to stop bank
robberies, aircraft hijackings or the black m a r k e t in heroin. The effects o f a
single clandestine atomic b o m b could be so great that I doubt any society would
wish to incur even a very remote chance o f it. For example, a fissile yield
of the order of 100 tons o f a high explosive equivalent is virtually guaranteed
in the absence of gross incompetence.
It is enough to wipe o u t virtually an entire national government. A yield ten
times as great, that is
one kiloton f is enough to devastate several square
kilometers o f a city o r to release much of the core-inventory of a large
processing p l a n t o r reactor. The existence of nuclear materials does irake possible in p r i n c i p l e some politically unacccjfcable kinds of events which w e r e not
possible before. A n essential social problem o f trying to make irrational o r
hostile people safe for such a technology is not only that the safequards may
fail, but also that the more successful they are the more repressive they m u s t
be. We have had in several countries now official and semi-official studies o f
what sort of measures would have to be taken to m a k e it harder for people to
make their o w n b o m b s . Such measures include a national nuclear p o l i c e force,
either open or secret; private armed guards; extensive investigations
and surveillance o f nuclear workers and their friends and relations; surveillance,
wiretapping and infiltration of groups thought to b e potentially threatening;
and generally new p o l i c e powers infringing on traditional civil liberties.
In the case of an actual imminent threat, the exercise of such p o w e r s would
probably approach the establishment o f tyranny. I refer here to Russell Ayres'
cautionary analysis of this problem. In short, as a fact, another chap
suggested a civilian n u c l e a r sector may b r i n g about the types of political
changes w h i c h m i l i t a r y nuclear deterents w e r e designed to prevent. He then
concludes that if y o u feel this a world problem, remembering that some countries
are always more relaxed than others in their own safequards, one was then to •
start to envisage a very strict police control of the entire world.
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This he says will be difficult to achieve and does not lead us to a very
attractive future society. I should like to emphasize that the types of threats
I have just mentioned are not imaginary or academic, and to stress this I would
like to share witil you a small selection of some of the hundreds of actual
incidents whicl have already occurred arid which have been catalogued by a
colleague of mine in London, Dr. Flood. I will start with some sabotages and
threats. Some of these may be familiar to you, some of them perhaps not.
This year two nuclear power stations in France, one operating and one near to
completion, and two other nuclear sites in France have all been damaged by
bombs. A reactor nearly completed in New York was severely damaged by arson.
One operating near Chicago and another under construction in Britain appeared
to havi ;een sabotaged. We had last year in the U.S. over two thousand bombing
incidents of which sixty three were directed against utilities. We havo had
boi;b threats recently against nuclear facilities in several countries, including
Britain. Bom*-^ h.ivn actually damaged power facilities in several countries,
including Scotland, in the past few years. Three year ago hijackers threatened
to crash an aircraft into a research reactor in Tennessee. Here are a few
wars ana interactions. Three years ago a reactor near to completion in
Argentina was seized by a mob, who escaped witii the guards' weapons. This year
a research reactor in South Vietnam, not fueled with strategic material was
disassembled before it could fall into the iiands of and be damaged by advancing communist groups. During the cultural revolution a Chinese nuclear base
was reportedly threatened. Last yeeir senior Italian military and intelligence
officers were arrested for illegally plotting a right wing coup) in which
public panic was to be caused by adding to the water supplies of radioactive
materials co be stolen from a research centre. In 1961 French scientists, testing an atomic bomb in the Sahara, reported they had to destroy it in a
hurry to prevent it from falling into the hands of rebellious French generals.
A rev; years back mutinous sailors temporarily seized control of the aircraft
carrier "Kitty Hawk" with a large nuclear arsenal on board. Let me try a few
thefts and intrusions. Last year some tons of unclassified metal were stolen
through a conspiracy at the nuclear submarine base at Scotland, where large
amounts of fully enriched submarine fuel are also stored. Last year a smuggling
ring was also found to have been selling uranium stolen from an Indian plant to
Chinese or Pakistani age-nts; it is said in Katmandu. A worker .in a British
reactor, told of the value of a national uranium fuel bundle, apparantly
dropped it over the fence to his mates because he thnght he could sell it for
a scrap. Four years ago an intruder got in past fences and a guardpost into a
nuclear station under construction in Vermont and escaped afterwards. This
year a West German local councillar who suspected lax security in a nuclear
site, at his constituency demonstrated it by smuggling in a bazooka under his
coat without detection. Last year two intruders twice entered and twice
escaped from a Nike-Hercules missile base near Washington D.C. in a way that
hinted they, mil'» have been looking for nuclear warheads to steal.
And this year Frank Barnaby of SIPRI reported that according to U.S. Army
excercises, such nuclear weapons stores can be penentrated without detection
in spite of armed guards, fences and the most modern electronic barriers.
Here are a few examples of coercion. Five years ago authorities in Florida were
prepared to pay a million dollar ransom to someone who sent them a crude drawing
of a hydrogen bomb and threatened to explode it. It turned out he was a
fourteen year old schoolboy. In the past couple of years at least seven threats
of home made plutonium bombs have been received by U.S. authorities; some are
still under investigation. An undergraduate of M.I.T. recently on commission
from a television station worked alone and from the open literature in five
weeks succeeded in designing a crude, but probably effective atomic bomb, based
on reactor grade plutonium. There have been various thefts and some abuses of
the medical isotope Iodine-131. For example a lunatic recently contaminated the
Vienna-Rome express train with it. Let me mention a few related human failures

which I think have some relevance here. A few days ago, some Pakistani, in
Britain w e r e sentenced for smuggling cannabis resin into the country
from
Pakistan, hidden in the false bottoms of radioactive waste drums. Each year
Rome thousands of people who work with U.S. nuclear weapons are replaced as
security risks. Four years ago the U.S. national emergency warning service,
presumably subject to stringent controls, broadcasted an erroneous alert that
a nuclear war was starting, and it then took 37 minutes to find the right tape
to correct the mistake. In 1973 when the U.S. went on strategic alert, NATO
authorities in Europe reported t'ney did not find out about it for several hours.
Also in 1973 the head of the security of the U.S. Atomic Energy Commission was
sacked arid put on probation for borrowing almost a quarter of a million dollars
from fellow employees, spending a lot at the race track and failing to repay a
large amount. Last year the Japanese government shot down a widely used nuclear
i-inal.yt.ic laboratory for fabricating and falsifying test. reports on nuclear
effluence. And executives of a U.S. utility deliberately concealed from the
A.E.C. a malfunction in the gas waste treatment system because they felt
correctly that it was' cheaper to pay the fine than to ±iut down, which costs
many dollars per second. These kinds of incidents, I think, are not a rood omen
in a world where traffic in nuclear materials is supposed to increase by orders
of magnitude in the next few decades and where sophisticated international
terrorism is rapidly increasing. Now let us suppose for a moment that everything
I have been saying so far is wrong and that fast reactors and nuclear power
are indeed as clean, safe and socially benign in themselves as Dr. Hafele
would like us to think. Let us suppose also that fast and thermal reactors are
also economically competitive with coal fired
electricity and even with energy
conservation, though I think neither of these is true as a general matter. Now
based on these assumptions I shall argue on quite different grounds that nuclear
power is unattractive because of the social and political implications of the
kind of centralized, electrified high technology energy systems it entails.
If these thesis were right, of course it would follov; a fortiori that the fast
breeder reactors were also unattractive. I am going to start with the proposition
that the capital intensity of nuclear electrical system:? is qualitatively greater
than that of direct fuel systems. If y o u want to build the system with the
capacity needed to deliver a unit of enthalpy to the consumer each day, the
initial investment today in the U.S. will be about twenty times as great with a
nuclear electric system as it is say in England with a North Sea oil system.
And that, in turn, is several times as capital intensive as the fossil fuel
systems on which our industrial economies are built. It is that kind of electrical
capital intensity which led, amongst others, the strategic planners of the Shell
Group to conclude several years ago that no major country outside the Persian
Gulf can afford to electrify most of its economy. To illustrate this let me
Sare with you a few numbers from the recently published Bechtel Energy Supply
Planning Model. These are again, I am afraid, American numbers, but they scale
fairly well for other countries. President Ford has proposed a ten year energy
program which would cost, in constant dollars of last year, a total of about
10
dollars, that is a current G.N.P...
per year. This means that over the
ten years the energy sector would require n o t a quarter, as now, but more like
two-thirds or three-quarters o f the total o f net private domestic investment.
Or to put it another way, over those ten years, on average, half of all the
discretionary capital available to society for investment in industry, houses,
schools, hospitals, roads, national parks or whatever you like would
disappear into the m a w o f the e^rgy sector. Out of that trillion dollars of i n vestment, three quarters would go for electrification. Although its energy share
w o u l d be much smaller, it is just that its capital intensity is disproportionally
h i g h . It is becoming clear that there are deserved political barriers in the
way of that kind of diversion of societal resources. Whether you are talking
about money, skills, labours or material, you need, in fact for large scale
electrification, to have a strongly dirigist, compulsory diversion of resources
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ti-oKi whatovvi priorities are backed by the weakest constituencies. You need
a strong central authority. It produces a lot of political stress, and in the
end it does not succeed because not even a national treasury can support, this!
sort of burden fqr long. If you have an energy system so capital intensive
that when you buy a hundred watt light bulb, you are committing someone el seta spend several hundred dollars, then the nature and patterns of energy use '
must be j.aarly optimized to conform to the needs of the source of supply, instead oi the other way around. Settlement, and thus political power, must reside
increasingly in cities and suburbs, thus making it politically possible for
people there to take the benefits and for a smaller number of rural agrarians to
take the social costs of the energy system, because with electrification the
benefits and costs can be separated. Centralized electric grids, greatly concentrate political and economic power at the time that many people want them more
diffusa*. In an electrical world you depend not on people you know, running an
understandable local technology, but on a bureaucratic and remote technical
elite who have probably never heard of you and may not care much about you. In
short, centralized electrification tends to divide the people who use energy
from the people who supply and regulate it. This is combined with the need for
a strong central, authority which says you will have a reactor there and a coal
mine there and an offshore oilwell there, whether you want it or not. That
combination produces what might be called centrifugal politics with the edges
pulling away from the centre and a lot of stress inbetween. It is observable
today in many industrial countries. In the U.S., and perhaps in Canada, it is
already probably the most potent constraint on future energy expansion. The
potential inequities of big, highly technological electrical systems occur
on many scales. For example, I do not understand why an energy system, so
complex and costly that only a privileged technical elite can run it, is inherently suitable for enhancing distributional equality. Likewise or. an
international scate, the electrical systems tend to be the most prone of any to
technological depe;vlence and to commercial monopoly. They cannot be transferred
without bringing with them a cargo of cold mentality arid other inappropriate
cultural patterns. Living in England I am particularly aware that the scale
and complexity of big electrical grids increases the likelihood and the size
of malfunctions, mistakes and disruption, A few people become able to turn
off the country. Probably now one rifleman can black out most cities. And
concerned here as with safeguards is the possible temptation for goverments
to resort to a garrison state or to paramilitarize what shoud be a civilian
sector and thus to isolate it further from local politics. Finally because
centralized and electrified high technologies demand so much money and skill
and time to develop and implement or even to explore seriously, any such
commitment to them, even a preliminary one, tends in practice to foreclose
other options. This is partly because such commitments rapidly develop large
and powerful constituencies of people who link the commercial success of the
project both with the public welfare and with their own livelihoods. Such
beliefs often sincerely held, and the harsh demands, which the work itself
places on personal time and energy, tend to discourage people from acquiring
a similarly thorough knowledge of alternative energy technologies or policies
or even to explore them. The money and talent invested in an electrical program
tend in many ways to give it a disproportionate influence in governement and
further, tends to disturb both social and energy priorities in a way which has
proved very intractable to the usual political remedies. Nov; I suggest that
nuclear power is in fact environmentally and socially threatening in itself.
I further suggested that if they were not so, nuclear power would still be a
bad idea because of its indirect pditical implications. Let me now complete the
argument by suggesting very guickly that if all of these things were not true,
nuclear power would still be unable to do what we expect of it. I have
alluded briefly to the capital and logistical constraints on nuclear deployment.
These are formidable. In a number of countries now the nuclear is falling of
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if.u own weight. It: is so complex and costly that we cannot really do it on a b.ig
scale. It. has been said in the States that nuclear power is a future technology
whose time has passed and I think that is true. There are corresponding net
enerqy constraints which are worse than those for lower technology energy
systems o r for energy conservations. Let ir,e pass over those for the moment.
There are severe rate and magnitude constraints. Nuclear power is so complex
and large in scale that we cannot build it very quickly. It is, in particular,
slower to deploy than relatively decentralized lower technology energy systems
like solar heating. We have now a number of official forecasts in the U.S.
showing exactly this: showing that the solar contribution overtakes the most
optimistic nuclear projection during the 1990's. We have finally political
constraints which prevent nuclear power from doing what we expect of it. Some
people consider these constraints irrational, but they are, I think, a price
of living in a democracy. I would even say that nuclear power is politically
dead in the U.S. It is like a brontosaurus that has had its spinal cord cut,
and because it is so enormous and has all these nerves near the tail somewhere,
it can keep trashing around for years not knowing that it is dead yet. Nov;
reasonable to ask what we shall do instead, I would like, in just a couple
of minutes, to sketch a different vision of the future than Dr.Hafele's. To
fill in the arguments completely is another talk, which I have done actually
in the 1 Introduction to Non-nuclear Futures', but I do not have time to do it
at the moment. I shall instead sketch some outlines very quickly in conclusory
fashion by contrasting two schematic energy futures for the United States. The
top curve represents present official policy in Washington, although I think
few serious analysts believe it can or will be done. The lower curve is another
possibility* All of the numbers i.n both cases come from official assessments.
I would like to contrast these two curves in six ways. Fir^t, I contend that
even for Scandinavia, Denmark, Japan and other dependent areas that the rates
and costs of implementing these two policies are broadly similar. If anything,
the lower curve, where one puts one's effort into energy income technologies,
decentralized lower technologies, and into conservation, is quicker and cheaper
than the upper o n e . Secondly, I contend that social welfare can be at least
as good in the lower as in the upper path. This includes employment, pluralism
and individual freedom of choice. I have already suggested the third point that
social change in the upper curve is massive and rather unpleasant. I contend
that the social change required for the lower curve, also substantial, is more
plausible because it is more consistent with traditional values and is more
pleasant than the social change involved in the upper curve. Fourthly, in the
lower curve the technical as well as the environmental risk is lower. Many of
the soft technologies are already here. Many are already economic. Fifthly,
although it does not show there, the upper path, as Dr. Hafele's, is very
heavily electrified, the lower p a t h is not. It relies on the observation that
in industrial countries, such as Britain, only about 5 % of energy use h a s to
be in the form o f electricity. So in the lower curve we are paying much more
attention to supplying energy only in the quality in which it is needed for the
task at hand. That is a major source o f savings. Sixthly, there is a geopolitical dimension which does not show here. In the lower path, the U.S. would be
able over the next 5 o r 10 years to turn off nuclear power virtually everywhere,
because other countries rely on the U.S. for either technical o r political
support for their nuclear programs. Such unilateral action should, I think,
be part of two broader policy packages. The first is to make sure b y a strong
example at home and by direct help that other countries will find it easy to
follow a similar path of energy conservation and soft energy technologies.
The second is to begin to treat the control o f civilian nuclear technology,
non-proliferation, and strategic arms reduction as interrelated parts of the
same problem. That, I think, might give us the chance of getting out of these
strategic weapons problems. My final p o i n t in comparing these two curves is
that they are exclusive. If y o u go very far on the upper curve, you have

committed so much money and skill, you have let wasteful energy use run on so
much further, you have lost so much time in which you could have been getting
soft energy technologies out into the field,, and you have developed such powerful constituencies pushing you more in the same direction, that you cannot get
bafck to the lower path without great disruption. So we must begin soon,
whatever we are gDing to begin. In that I agree with Dr. Hafele. That about which
we disagree is what we should start doing very soon. That is for you to decide.
Thank you very much.
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Gocu ïtictnina, 1 will try to limit to half on h&isr, but you will just have to
sto.v mo when 1 run over. Thank you very much for the invitation. Essentia 11-, I
o::ly learneu Jast night that t was supposed to be a speaker this morning, but
eve:, without this short warning I wot:Id have been a very poor replacement indeed
:'cr Arthur Tanplin.
I .:on' t have any slides. I remember that at one meeting a physics lecturer arrived who was supposed to give a talk about a special subject, but his suitcase had
bier, lost in the airmail traffic. So he said 'I happen to have a few other slides
in my pocket, so I will give you a talk about those'. 1 am not going to do that,
but I have to ask the audience's forqiveness for my being disorganized and
possibly for forgetting important problems. But please ask me during the discussion ana I will be glad to answer to the best of my ability.
Now 1 would like to start, cut with, to make a few brief remarks about the plutc—
:-.i.£" problem. As Sr. Hafele was pointing out, that it is not only a problem in
tbc r an s. breeder business, but the plutonium problem is with us already today
!:• the planned niass production or already completed mass production of light
v.-,iter reactors. It appears in the latter with some lower percentage, but it is
already with us today.
Ber.ny FeId the secretary, or former secretary-general oi: the
International Punwash Movement, made an estimate at the 24th Pugwash Conference
near Vienna ( who will be the new editor of the bulletin of Atomic Scientists),
that by year 2.000, about 200.000 bombs
of the Nagasaki-type, will be
produced if all the dreams cone true of the nuclear industry in the industrial
nations alone. And whatever is being produced in the developing nations amounts
to, following his guess, something like thirty thousand.
Now of course this is not borobma ter ia1, and most of it may be safeguarded.
Even if 999 parts of a 1000 of trie annual, production are well safeguarded, one
has great reason to worry about one part in a thousand which might be lost or
r.'hich might be diverted for- ilicit purposes.
Plutonium is one of the most dangerous elements known. Some of this has been
said by the previous speaker, and 1 only would .like to mention a few things about
the international safeguards.
It is quite clear that the international safeguards today are underdeveloped,
and at best you can discover the theft of plutonium or fission material for that
matter, for illicit purposes after it has occurred. There are certainly no ways
of imposing international sanctions when something is clearly discovered;
something like plutonium has been stolen and is .being used for purposes which
are not in agreement with peaceful uses of nuclear energy and plutonium.
At least the US Senator Stephenson of Illinois, son of the well-known presidential candidate in the fifties, wrote about a year ago in the Journal of Foreign
Affairs a very thought provoking article about these issues. In that article he
suggests a moratorium by the US on the exporting and selling to other nations
any so called peaceful nuclear devices and power plants in order to gain time
to think about it. This reappears again in the statement which has been signed
by several thousand American scientists and engineers which was issued in August
on the occasion of the thirthieth anniversary of the Hiroshima-bomb explosion.
It says: 'We urge the nation to suspend its program of exporting nuclear plants
to other countries, pending resolution of the national security question associated with the use by these countries of the by-product plutonium, from the
United States, nuclear reactors.'
Nov; in West Germany, as you know there is a question of exporting nuclear power
plants to Brazil. As a matter of fact this is the first international business
deal where not only power plants are being sold, but the whole nuclear fuel cycle
and know-how is being sold too. This is because the Brazilians with a quite defendable position, say they do not want to be an industrially colonialized nation,
they say that they do not want to buy this product as 'black boxes', but they
would like to understand it. The details of the 'controls are not known to the
public, to my information, and I do not know them, so it has to be_seen what will
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happen there. But one certainly has to keep a very careful watch on what is
being dor.e and what comes out of business deals like that.
There is of course a very grave point of concern again, as far as the public
is concerned in exporting either knowledge or power plants to South Africa.
Now that deal has not come through yet. The Brazilian deal has.
I do not say that the Nuclear Proliferation Treaty should really not be there or
should be abolished, but one should keep clearly in mind that it is by far not
achieving its purpose, and that is generally acknowledged. So if the Nuclear
Proliferation Treaty is being used as an alibi: 'Everything is kept under control
so don't worry.' Then X guess it is wrong what they say. One should clearly
speak out. It is a first step but not far enough. In that sense let me quote
a few sentences from an honest, esteemed Swedish-American physicist Alfvén,
winner of the Nobel price for doing work on plasma physics.
He said on one occasion that the mass production of plutonium is the most
important problem of mankind as a whole and dwarfs all other problems. He puts
that in these sentences: 'The mass production o£ plutonium gives certainly wealth
and power to small, but very powerful groups who profit from it, but it also
threatens all of us with death . The decisive conflict of today is not between
capitalists and communists, not between rich and poor, but between the m a s s
producers of plutonium and us, who merely wish to survive.'
Now I do not want to g o into political discussions on rich and poor on communism
and capitalism, or on whether these problems are related to each other; but he
certainly feels in his conscious that this mass production problem of plutonium
is the most dangerous issue of mankind today as a whole.
Let. me briefly touch upon the military implications. Now it has been said that
if a nation wants to use plutonium or other fissionable material for illicit
and military purposes, it has nothing to do with peaceful development of nuclear
pcwer, because there are other ways and less expensive ways of getting to bombgrade material.
Now for the time being let u s assume that there will not be a black market for
plutonium. I do not believe that will be true, but let us believe it. There still
are various less expensive ways of enriching the material, than going through
the whole nuclear power fuel cycle, etc.
Two things have to be said on that. The basic technology to a very large degree
is just about the same for the peaceful use of nuclear material as it is for
military or unpeacefull uses. The peaceful nuclear power production of the
nuclear industry m a k e s a very excellent smoke screen for those who d o not want
to let other people know that they might be going the way of military purposes.
The basic decision to go one way or another is only in the mind of the decision
making politicians. It is not, for any technical reason, a very big step function
going from peaceful uses of these technologies to military, illicit war preparation purposes or d e f e n s e purposes. On that, I might not say that all nations
who are trying to get atomic weapons are trying to m a k e war, but in many
instances there; may be very good political reasons to have them for defensive
purposes. But during the discussions on the nonproliferation treaty, this has
been discussed too, and the implications for world peace are that very m a n y
nations already have access to these weapons. I cannot go into that detail this
morning. With that, let me come to the next point.
I have to apologize. It is the next point just because I put the leaflets together
this way. I am not implying by talking about the military purposes and now by
talking about the developing nations that these have to be blamed for getting
atomic weapons. It is quite well known that the big atomic weapon-users have
failed very deplorably in their commitment, as given in the nonproliferation
treaty, to scale down, o r to even abolish, their nuclear weapons program. So
let m e come to the developing nations.
Quite often the argument has been presented that whatever we develop as a nuclear
technology today is really being done to make ready access to inexpensive power
to the developing nations, and we just have to do that. That is our type of
developing aid to those nations. I am afraid, that while there m i g h t be some
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s pos > 1. of tl-, o ria jority ei" mankind, in the Jovel epi na nations as well as
• n the ir.j-.;.-5trializcd nations ar.ci maybe bringing them up to a standard of i iv liv*
.'or tuat. i:. Western Europe or the U^'. fn this case you aro talking about, ren
thousand to twenty thousand largo nuclear power stations of i 000 mega:-,-a t.1
electric output, each distributed around the globe. There have been calculations
,jf thr» numrers or such power stations required in 2000 or 201G or 2020 or
sc:tet: ..iuu of that order , and that means that you have one or two of these lar ge
. we! sur.jor.s to ie J i- .-osan i ss icned every day ana two put in new operation because
v....
ar, average life span of thirty yearns. If you have twenty thousand in
orcoo o :'., that is two a day; ten thousand .is one a day. In many developing
count r ie." that is oxpecialiy truy. For instance, for many African nations, there
rs no net.: whatsoever for any of these large block si^es. And these large block
«i.:c.i arc those '.•.•inch are with present technology, with present resource conialt"i.ïr.t dove.:.oped in the industrial ized nations with the 1000 or 1300 megawatt
o;c:::ricai output each. Otherwise it would not be as economically anymore. The
arguments that you really have a source for economical power comes in only
if you talk about these large block sizes.
'.:ov; what is needed fox quite a nuraBer of African countries. They have a total
•~iccLri.ci.ty consumption today (now let inc just quote a few numbers) of something
like 100 —.erjawatts electrical power for the total nation, a few hundred maybe.
And these developing nations really cannot be helped by .installing these large
blocks. You do net have the transmission lines in these nations, and the surface
area o: these nations lias the same size as nations like France or Germany.
Isiagine then that you have one block here and you have to distribute all of that
i 000 Krgawatt block. You would have to build the power litres to run through
that nation to bring the power not only to a few industrial firms possibly producing aluminum to sold but also to bring the benefits of electricity to small
towns and villages and to the population as a whole. That just will not work.
Another big problem for any foreseeable future is if you go in big, ten to
twenty thousand blocks distributed around the globe, for this type of mass
production of nuclear power plants, then there is simply not. enough trained
personeb to operate them safely. How the difficulties of having human interactions with very highly sophisticated pieces of technical equipment is a problem
in itself.
I no net really say that there will be a particular difficulty for the developing
nations. I think we. should really stay away from this type of argument because
it would be basically and entirely wrong. However mr. Lovins has given us quite
a number of remarkable examples concerning the problems of human beings interacting with this type of technology and these difficulties may be multiplied
by a factor if everything goes as planned by the nuclear industry.
So now, suddenly it is not a good enough a solution to say to developing nations:
'Nuclear industry is not for you, at least not .to the large extent that we are
all dreaming of, so let's just go back home and see what you can do.' I think
that .it is an obligation of the industrialized nations to apply their research
resources and their brain power to develop local sources of energy which can be
efficiently and reasonably used in the developing nations. Of course, most of
these nations are in a part of the world where there is a lot of sunshine, so a
rather obvious way of going would be to try to put in resources to develop
easy-to-handle pieces of machinery and hardware to use sunpower. Sunpower that
can then be distributed through the villages and remote places, and the same
will be true for windpower. Maybe windpower is not a solution for the energy
needs of western European countries. For instance, you cannot have hundreds
or thousand of square miles of windmills, or say, all the coastline of Western
Germany covered by windmills, producing only 10% of 20^ of what is needed. It
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:ii,v/ bi • >i partial solution for The Netherlands, for you discovered it hundreds
oi years before electricity was discovered, putting it to work directly for
your basic needs. But this windpower is able to be used in small quantities or
medium-size quantities at remote places, and transmission lines are ncc rieeaeJ.
i>cv one has to get used to a whole which may be applicable to the developing nations. I guess this is an obligation for the industrialized nations. It is not
just, that from the West German research money 38% is going into nuclear research
and only 12 l is going into other research. How it may be quite essential in orderto go nuclear
to utilize that research money. I am not saying that nuclear
energy does not need any more safety research
, but I am saying
that; having the share divided
into 88;, and 12% is certainly not a sensible
decision if you claim that you want to do something for the developing nations.
On a world wide basis and on the issue of atomic energy we will have the
climate limit anyway. There is no point in arguing that there are ill used
limited sources of energy around. Once you go nuclear, you go fast breeder and
eventually you go fusion energy. If you double the consumption every ten years,
and if you try to bring all the nations on the globe to a high standard of
living, then you will have a climate limit, producing out of these artificial
sources a small percentage of what solar energy puts on the surface of this
globe. Meterologists fear that this just may upset the balance of the climate
on the globe and cause unforeseeable difficulties. There is a one-way street,
you cannot just shut off the power and hope that the difficulties will disappear.
I am not a meteorologist, so I cannot argue in detail on this point, but
possibly this will come about with all the growth and everything in maybe one
hundred to onehundred and fifty years. I am not going to argue about ten or twenty
years.
If you start to think about a doubling time of ten or twenty years, than you may
be reaching that limit within just one generation. The fact that this limit
exists and that limits exist in space and time, makes us think about other ways
than just simply having unlimited use of energy. This climate limit will not
exist for sun energy or wind energy. It will exist for the use of geothermal
energy I am coming to the issue of war in central Europe. At least one power station in
Europe is under construction today only three miles from a Nato missile base.
This missile base will be a prime target even in the case of a small war.
Of course even with large conventional weapons, an abouveground nuclear power
station may be destroyed and triggered into a rather large accident.
If an atomic weapon is used, and if it is a small size atomic weapon due to the
very high inventory of radioactive material in today's normal power blocks, you
might have to face u p to the fact of thousands of casualties because radioactivity spread out in the environment. I am not arguing whether it is factor of a
hundred or a thousand, but whether 10% are released or a hundred percent are
released.
This danger of having nuclear power stations spread everywhere in Western Europe
in the case of a small or even a mini nuclear war, leads to the discussion of
selecting undergrounds sites for nuclear power plants. This point has not been
decided yet. There are other reasons why underground sites may be quite advantageous. I mention sabotage only as a footnote and the effects of any breakdowns due to outside reasons or to an accident inside, because of failure of the
technical system.
These questions have not been resolved but I think it is a major point against
present day mass plant production and mass building of nuclear power stations
in Western Europe. Because once you have plants built above ground, you cannot
put them readily underground. And before this issue has been
solved I do not
think one should put in hundreds of nuclear power plants in Western Europe
aboveground.
I will speak very briefly about the question of safety. The Rasmussen study
was put out last year. There have been critici of the study, first of all the
Concerned Scientists shortly after the Rasmussen study came out. I cannot go into

details but- I « sure that sir. Farmer will go into details on this? subject.
5s;it tl'.oee critics have now been wal shed by a study group of the American
Physical Society. Details can he retroaved from the September issue of the
iw lief in of Atomic Scientists. But I would like to trigger mr . Fanner to make
a few remarks about the possible catastrophic failure of larnc pressure vessels
as they are being used in the well known west german light water reactor technology
Dr. Hafeie made a very good point that the present day light water technology
is only reasonable if one is ready and willing to persue the breeder path,
fast breeder or other breeder path. Because of limited uranium resources and
other reasons, it is unreasonable and even irresponsible to pcrsue the present
'ight water reactor path without going the breeder path in the next generation. So the decisions for today's light, water reactors in mass production
again implies the decision for rast breeders.
We can only argue on how can we make them safe enough. But there is no way of
arguing about whether we should or should not have fast breeders. So i,f for
one reason or another the fast breeder issue comes out on the negative side,
it is almost irresponsible to have done all we are doing today in light water
reactor technologies. Vie will have the sites developed and in the next generation will have to replace them by breeders.
I guess one should clearly spell out today in a discussion about locating the
sites cf a light water reactor, that if it is replaced in twenty of thirty
years, the replacement will most probably be a fast breeder reactor. And one
should stress the point that, there are many open problems with the fast breeder
reactor. These problems have been presented yesterday and today.
The fast breeder reactor poses a rather large number of open technical questions.
It is not quite clear when these will be resolved, let alone the questions about
inexpensive power. There is also the question of commercial feasibility of the
fast breeder.
The safety of fast breeder will be covered by rar. Farmer, but I guess one has to
say basically that the fact that
a fast breeder nuclear explosion,
cannot be excluded, 'whether it will be as small as eighty of as big as a few
hundred or even more kilograms of TNT. This explosion can happen inside the
structure and might blow a part from that structure and throw out all the radioactive material inside. Prof. Harele has pointed out that up to a certain limit,
the question of nuclear explosion really has to be looked into very carefully.
Now I am coming to the question of the need for energy. Tnere are examples iroi,;
the US.relating to having a large skyscraper built. Airconditioning and cooling
devices ,-.<ere installed and it was found to be cheaper not to have a switch in
every room. The building was to be cooled to the utmost capability. If it got
too cold, then you just turned your heater on. When you have cheap power that
may be a very sensible decision. So that just points out that the engineers have
to start to think another way around.
Karl Friedrich von Weiszacker connected with the development of nuclear power in
the thirties, is convinced that we can have 30 years of reasonable growth of the
gross national product without having any growth in the energy.

How does this come about? It is through the use of waste material purposes you
can replace quite a number of primarily energy producing nuclear power plants,

etc. It is not a question of economics, it is economically feasable.
One talks about the same amount of investment as one put quite readily into the
nuclear power plants and transmission lines, so if one says that it is more
expensive because it is 1G!6 more expensive, the red light is on. One might have
to develop a system of small technologies, maybe of the sort which is claimed
as being developed today in China, to fill the basic needs for several billions
human beings, rather than the extravagancies of the already affluent. The 24th
Pugwash Converence proposed an energy luxury tax for high-energy consuming
societies.
We will have to come to a -step-by-step development of these problems in the
conscience of all mankind. That is a sort of cultural revolution. It is a revolution of breaking the ice in the mind of the decision makers and of all mankind.
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It is not a revolution of breaking the windows. I d o not think that will help.
In this way nuclear problems may be a great benefit to have projected onto the
technological growth altogether, as atomic weapons have brought to mind the
dangers of war, even a non-nuclear war. We should not be complaining that the
pïoblems are now recognized, because now they can be solved. One can be rather
pessimistic, but one should not be desperate.
Let me come to the end. I would have liked to talk about professional radiological hazards to the workers in future
large-scale atomic energy plants,
in the light of what I have said, I urge a drastic reduction of the present day
power plant program. Thousands of scientists and engineers in countries like
Belgium, France and the United States have made these demands, and you can read
them in the declaration on the thirthieth anniversary of Hiroshima being given
to trie President of the United States. Thank you very much.
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Rede van Dr. F.R. Farmer
gehouden op het symposium 'Kernvragen over de Snelle Kweekreactor'
27 en 28 november 1975, Aula TH-Delft.

Dr. F.R. Farmer is verbonden aan de United Kingdom Atomic Energy.
Authority, Safety en Reliability Directorate in Lacanshire,
Engeland. Uit dien hoofde heeft hij te maken met de veiligheidsaspecten van de Snelle Kweekreactor te Dounreay,Engeland.

Mr. Chairman, Indies and gentlemen, when I heard about this conference it was called "The Safety of the Breeder Reactor" and strangely
enough, that is what I am going to talk about.
Much of what I have heard concerns the safety of a nuclear program
and does not specifically relates to a breeder reactor. The propositions that have been put before you by the speakers of today are
broadly: First, it is dangerous even in the peacetime application,
and we do not want it. Secondly, there is the danger of weapons.
I will speak to the first, in that I have experience in this matter,
I am not dealing with the question of
war betw._-en
nations.
I had guessed that I would be talking to an audience with an averaqobl.
background, and so my examples will not be excessively technical,
although it must be obvious to you that the safety of breederreactors or any complex system is a matter of extremely high
technology requiring people well trained in mathematics, physics,
metallurgy and the usual sciences. I have one hundred such people
to assist me in my work, with which I have been engaged now for
the last sixteen to eighteen years. And I think it might be
pertinent just to give you a little background into why I am here
to speak to you about breeder reactors.
I started my career with ten years in the chemical engineering
industry. I have had thirty years in the nuclear industry in which
I started by designing plants which made the first plutonium in
England in 1952. Since then I have been concerned with the design
of experimental reactors: the magnox; the gas cooled reactor; the
advanced gas cooled reactor; the steam generating heavy water
reactor, which is operating at IWinfrith; and the Dounreay fast
reactor, which we began to design in 1955. We have had twenty years
of thinking about fast reactors a.nd more recently the prototype
fast reactor of 300 megawatts v/hich is operating in Dounreay.
Now with all this background of different reactors, I recognize
that each reactor is different from the other. One tends to highlight the differences, either favourably or unfavourably, depending
on v/hich side of the border you wish to be,
I would like to make my position clear in relation to the whole of
this discussion. I am not here nor is it my job to, promote atomic
energy. I am here to assess the risks in atomic energy and to see ways
in which they might be reduced.
In recent years I have been much engaged in assessing the risks
in other social directions in life. A part of my theme will be to
show, from the conviction that I have, that the introduction of
a nuclear program does not significally change the risks running
in society. It maybe highlights the dangers in which we now live.
Yes, the breeder reactors are different, but let me give you an
example in other technologies. In aircraft we have seen growth.
I was in the British Aircraft.Company in 1937/38, building the
biplanes, propeller-driven aircraft, since then the gas turbines, and
have been developed.
you would say at the beginning
some must be more dangerous than the others, and certainly it has
been more difficult.to develop the latest aircraft. Yet the record
shov/s that the death rate per passenger and per mile continuously
goes down. And this is because of the use of technology. You can
make the more diffult, the more expensive unit even safer then the
earlier ones.
Now there are differences in reactors also. The water-cooled reactor,
the high pressure•water-cooled reactor, can fail because it has
many hundreds of tons of pressurized water at 300 degrees centr.igrade and from 70 to 140 atmospheres pressure. I think the previous

287

speaker just referred to that and asked if I had an opinion to
express on it, because the chance of pressure vessel failure is
getting progressively lower through quality of manufacture and
through inspection, but it is not zero.
In the work of Prof. Rasmussen and others, he has analysed, and
I agree broadly with the analysis, that failure of these reactors
would lead to the spread of
volatile fission product. I have
often spoken and given my opinion as to the likely results of
releasing volatile fission products which consist mainly of iodine,
to.llerium and cesium, plus the guses xenon and krypton..
And what I hav<* said, I know, comes back to
one of A.B. Lovins' points where he talked about iodine covering
the dnited States.
I would like to be much more specific, and I have analysed this
in a particularly densely populated situation in the United Kingdom. A release of the volatile fission
products would have a
50% chance of causing no deads whatsoever, because they are on the
coast and the wind blows to sea. There would be a 30% chance there
would be between a hundred and a thousand cases of thyroid cancer
developing over twenty years. There would be a 20% chance of
between a thousand and ten thousand cases similarly over twenty
years. That I believe is a description of about the worst accident
that I can devise for the thermal reactors. I believe that that
could lead to somewhere between two hundred and five hundred deads
over twenty years as a result of that accident. So I am being
entirely specific and open about my views on this point.
Now I come to the breeder reactor. It obviously has some good
points and some points in which the design and operation of these
reactors appears to be more difficult than in thermal reactors.
To start v/ith, as mentioned, I think, by some other speakers, it
is very easy to control and extremely stable. It does not have
the spatial instabilities which thermal reactors have. It is very
easy to shut down, and it is self-correcting from minor variations.
So the respons to control is good.
It is a low pressure system. It does not work at 70 to 140 atmospheres. It is easy to shut down, and when it is shut down, it has
its own heat sink. The heat can go into the sodium for matters of
many hours without any external aid whatsoever. It is less dependent
on external resources than any thermal reactor now built. Now let
me mention some difficulties.
We use sodium as a coolant. We have been using that for twenty years
at Dounreay and we have learned to use it. It has very good'
cooling properties and a high temperature boiling point. It is not
corrosive and is far better in use in our structures than the use
of water, which is an extremely dangerous material in most structures .
It is chemically reactive with air and so we keep it out of the
system. This leads to some difficulties in maintenance. But by
steam cleaning these are overcome, and we have been maintaining
and have carried out a considerable degree of repair on our
structures in the Dounreay reactor over the last eight years.
There is a point that the high neutron flux inside the reactor
does cause changes in the properties of materials. We are learning
about that from both the studies of the reactor itself and from
ion i bombardment of reactor materials at Harwell. So there is one
area in which we need to learn more and know more than we now do.
The chief point about the fast breeder, that many of you
concerned with the subject will be aware of, is that if you compress the core, to cause it to take a smaller volume than it
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normally occupies, then it gets more efficient and the power
tends to increase. This is not a bomb because the core contains
80% uranium-238 whereas bombs, which go on a time scale of microseconds, were made of uranium-235 or plutonium-239. Now, the uranium238 has an instantaneous negative Doppler coefficient which affects
the whole of the core, and so any small change in the core configuration is immediately within milliseconds compensated for by an
increase in temperature of the fuel. The increase in temperature
of the fuel compensates for that change in configuration, and in
fact retains another stable configuration. But if this continues
by continuing compression of the core, and some of the early
models such as the Bethe-Taittended two halfscollapsing on another,
then you must find some way in which the core can push itself apart
again.
Now the early studies were done by Bethe and Tait on tape, and
they were done of a model U-2 35 or plutonium core without the
Doppler coefficient and with a too rapid explosion on a microsecond time scale. The later studies introduced Doppler and showed
that the time scales was in fact many tens of hundreds of milli
seconds, not microseconds. In fact it depends upon the thermal
inertia of the core. The core has to heat up before it can be
dispersed. But most of the models which people have studied in the
U.S. and Europe until four or five years ago were theoretical models
of a smoothly homogenized sphere of core material in which the only
way that the core could be dispersed was by boiling the fuel. This
was the only mechanism put into it. And so the event proceeded
until the fuel reached the temperature of 5,000 to 6,000 centigrade,
and then the boiled fuel pushed the core apart. As I say this was
dependant on the model, and that was not realistic.
In recent years my own group and other groups now in Europe and in
the U.S.A. recognized that if fuel is heated there will come a
time when the fission products and the fission gases in the fuel
themselves would exert pressures. We have done experiments recently
at Harwell and have shown that when the fuel is heated within one
second, to about 2,000 degree centigrade, it forces itself apart.
The gases and volatile elements break up the crystal lattice.
Similarly we have done experiments in which we have heated the
fuel in one millisecond by a neutron pulse and then measured the
pressures which are exerted by gassious fission products in the
fuel. Nov/ we want more work of this type to be done. It is my
job and my staff's job to recognize the shortages of information
in these systems.
The scheme that I believe to be true is that when the reactor heats
to temperatures of 2,000 to 2,500 degrees centigrades that it will
force itself apart by its own internal pressures. The result is a
quiet expansion
of the core, a movement of one or two inches,
and it will be recondensed and cooled by the sodium. Now obviously
this type of understanding of extreme conditions is difficult.
It is also difficult in light water reactors. In light water reactors
in recent studies you may have read about the difficulty of understanding thermal interaction between the fuel and coolant. A molten
coolant can react vigorously and explosively with water. So I do
believe that it will take us another five to ten years before we
have reasonable confidence in our predictions about the scale and the
behaviour of a fast reactor accident.
Now in discussing accidents, whether, with the fast reactors or
other systems, we have difficulty in presenting our case because
we cannot at any stage say that we have considered all possible
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fully
events. Nor can we say that v/e have understood accidents of extremely
low probabilities. Nov/ as highly unlikely events can happen in so
many different ways, it would be foolish for us to pretend that v/e
have understood all possible event routes. But this applies to
thermal reactors and to other systems, and I will touch on those
briefly in a moment, and I think it does require studies of five
to ten or fifteen years before the extreme forms of accidents are
tolerable well understood. .
Lovins in his talk spoke about human fallibility. It is a part of
our discipline in studying accidents to find out the likely failure
rates of equipments, the failure rates in maintenance and the
failure rates of people. All the work that v/e have been doing in
the last ten years has not been paper studies of equipment. They
have led us into a world in which errors arise because people do
silly things.
For example, v/e have worked for over five years now on problems
concerned with the safety of ethylene oxide plants, the safety of
oil refineries. All these involve equipment in which failure arises
because man is fallible, either in his maintenance or in doing the
wrong thing. So I am now looking at systems which should be
designed in such a way that even if maintenance is done wrongly
or somebody uses a candle, the equipment does not fail because
it has alternative routes which are entirely independent.
This is the nature of our work and our studies. And where, as I
have said, it takes some five to ten years to understand the scale
and the extend of accidents , a typical example is of course the
pressure vessel.
The pressure vessel has been studied
vigorously in the U.S. and in Europe
now for at least ten to fifteen years, and all that we can say is
that there is some chance that there will be some crack that will
not be detected and
. that its rate
of propagation
will lead to failure. We think it is
highly unlikely, and my prediction is that the failure rate is
somewhere near the order of about one per million per year.
Now, I have been made to look at other events in society because
if I have to have a yardstick against which we can measure the
permissible design characteristics of nuclear plants, I need some
comparable standards of judgement. Now we know that from natural
causes we can have accidents which might occur once per hundred
years or once per thousand years causing casualties which may run
into hundreds, thousands or tens of thousands. We know that we
have in our current industrial societies thousands of tons of
propane, butane, hydrogen-sulfides, chlorine, ammonia, oxygen,
and liquid oxygen. It is difficult now to describe the accident
which these might cause because there are so many ways in which
the initial primary event can take place. It depends upon the
condition of the material, whether it is liquified or under
pressure. This particularly applies to the storage of propane,
butane and ammonia. It depends on the quality of the supervision,
the weather, the population and topography. Heavy gases will flow
downhill.
Now I am a member of the major hazard committee in the United
Kingdom and chairman of a group trying to advise on what are
major hazards in our society in order that supervision or licensing
might be applied to them. In recent years I have been concentrating
on the ways in which hazards can arise and finding various routes
by means of which it is possible that hundreds, thousands or tens
of thousands of people might be killed. I will not even put the
top ceiling on that level. I know a situation at present where
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the m o s t s e r i o u s w a y in w h i c h an a c c i d e n t m i g h t d e v e l o p c o u l d
p o s s i b l y k i l l u p t o , o n e h u n d r e d t h o u s a n d p e o p l e . T h a t is the
society we c u r r e n t l y h a v e .
E v e n if y o u h a v e not b e e n a w a r e o f it o r h a v e i g n o r e d i t , w e a r e
c u r r e n t l y in t h i s f i e l d o f m a j o r h a z a r d s . I am in s o m e d i f f i c u l t y
because we talked about the p o s s i b i l i t y of killing thousands of
p e o p l e , a n d t h i s is h o r r i f y i n g . B u t t h o s e p e o p l e at present., at
w o r k or at pic./, a r e a c c e p t i n g a r i s k o f
that is o n e p e r
ten t h o u s a n d p e r y e a r , t h a t y o u w i l l d i e a s a r e s u l t o f an a c c i d e n t .
T h a t is 'one in t e n t h o u s a n d e v e r y y e a r at w o r k w i l l d i e as a r e s u l t
of an a c c i d e n t . S o in E n g l a n d w h e r e w e h a v e o v e r ten m i l l i o n w o r k e r s ,
t h e r e w i l l be o n e t h o u s a n d p e o p l e d y i n g n e x t y e a r a n d in t h e y e a r
a f t e r w a r d s in a c c i d e n t s . In o v e r ten y e a r s t h a t is o v e r t e n t h o u sand p e o p l e .

Suppose I were to ask you what you thought about one serious event
occuring from our industrial activities killing one thousand
people, you would answer: "Horrifying1" One thousand people in a
group of a city. We had recently an accident of Flixborough where
it
killed twenty-eight. If it had happened on iMonday to Friday,
it would have killed two hundred. This then alarms the nation and
the politicians, and you have great inquiries about it.
What would you think about a thousand? This is still only one-tenth
of those who would otherwise have died from accidents arising on
a dav-by-day basis. There is no easy way in which we are going to
settle the likelihood or acceptance of these accidents or these
conditions.
Let me go to another example which I think illustrates the problems
we face. In Illinois in 1970 there was a derailment of a train
having ten tank cars each containing 34,000 gallons of propane.
That is nearly a thousand tons. If I were asked what could happen
if you exploded a thousand tons of propane, I would say that if
you did that in a city you would kill from a thousand to five
thousands people at least. What happened on that occasion? There
was initial fire, and then the tank cars exploded at hourly intervals. It destroyed the complete business section of the city but
it did not kill anybody. That does not mean that the carriage of
one thousand tons of propane to our cities is a safe procedure.
It means that accidents may produce either no casualties or a
thousand casualties or ten thousand casualties.
Now these are real problems we are facing in the supervision of
our industries where we have hundreds of tons of chlorine. I
mention chlorine specifically, although this is not the worst gas,
but we do have a lot of it. We make one million tons of chlorine
per year in the U.K. We have it stored in tanks containing three
hundred to one thousand tons. We move it
about in twenty-five
ton tankers. Ten tons of chlorine released at the station of an
odd city could kill a thousand people. A hundred tons could go
into thousands or ten of thousands of people. This is something
which is currently accepted in our society because we believe the
risks of the event to be low, and of course they are.
Also I have been very careful when writing out this story to say
that risks are not accepted". . I believe that to be true. It means
that you are accepting the society in which these risks arise. It
is difficult to know what to do about it. or in what other way we
can carry out our industry. I am saying that it is because of the
introduction of nuclear energy and in particular the focussing
of expertise on it that it looks as though the nuclear hazards
are so much different and so much greater than those we already
have. I say that is not the case in my belief. I am not trying to
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defend the nuclear industry or to say whether you should choose
a nuclear industry or a solar industry. I am saying that you
should consider the risks in your society and that you should
not try to prevent one level of risks which may be substantially
lower than the others y o u already have.
This is really the key point of my message.
Much of what we say of course is emotional, and it is emotional
if I talk about the possibility of killing a lot of people. It is
not our intent that it should be so. But also emotion is introduced
on the other side. Even the title "Friends of the Earth" and my
friend Amory Lovins implies that I might not be a friend of the
earth, and of course this is completely untrue. I am as mindful
on the health of myself and my children
as anyone. And I am just as
anxious as anyone to see that we reduce the risks in our society.
But I do detest the blowing up of these issues by statements which
are thrown out one after another without justification or without
logic.
For example-I met this question in London, where I was told that
a lump of plutonium contains 10 9 lethal doses. I say to you we
carry through our cities tankers containing 10*0 lethal doses of
toxic materials. And what does that mean? You cannot distribute
them to 10
people. And so the raising of emotion by some of
these statements that are made is, I believe, irrational and does
not help us to come to a reasonable, logical conclusion.
Thank you.
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Korte samenvatting van de lezing van Prof.dr. W. Hafele over de
technische en milieutechnische aspecten van kernenergie.
Spreker geeft een overzicht van de bestaande reserves aan energie,
fossiele zowel als nucleaire.Daarna gaat hij in op het te verwachten energieverbruik.Het probleem zal zijn deze gigantische hoeveelheden energie vrij te maken.Hij gaat de diverse mogelijkheden
na.Bij lichtwaterreactoren zal per Gwh een landoppervlak van dezelfde orde van grootte ontluisterd worden als bij kolen.
In geval van kolen is men in 50 tot 100 jaar door de wereld voorraad heen.Bij licht-waterreactoren is dit niet veel beter.Bij
kweekreactoren is men een factor 50 beter.Wanneer men zonnewarmte
wil gebi-uiken zal men ook grote hoeveelheden materiaal moeten
gebruiken en het klimaat veranderen.Ook bij de andere energiemogelijkheden zal het klimaat ten zeerste worden beinvloed door
de warmte van het koelwater.In Laxenburg heeft men op dit punt
modelstudiés verricht.
Bij het gebruik van deze grote hoeveelheden energie zal er altijd
een schadelijke invloed op het milieu uitgaan.Bij het gebruik van
kolen zal de C 0 2 ontwikkeling een probleem vormen.Bij alle alternatieven zijn gevaren aanwezig en zullen slachtoffers vallen.
Bij kolen een dode per giga^att jaar.
Waarschijnlijk zal een gecombineerde aanpak kolen-, kern- en zonneenergie de meest wenselijke oplossing bieden.En bij kernenergie
zal de kweekreactor zeker een rol spelen.
Door de gecombineerde aanpak is men minder afhankelijk van de
landen die de grondstoffen bezitten.Ook de U.S.A. en Rusland gaan
kernenergie toepassen en Europa kan niet achterblijven.
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Korte samenvatting van de lezing van A.B. Lovins over de
sociale en ethische aspekten van de vloeibaar metaal kweekreactor
De spreker maakt de toehoorders opmerkzaam op zijn nieuwste boek
"Non-nuclear Futures".
De beoordeling van kernenergie is niet alleen voorbehouden aan
deskundigen; men behoeft geen kip te zijn om een ei te beoordelen.
Uiteindelijk is het al dan niet toepassen van kernenergie een
ethische beslissing.Bij kernenergie wordt men zeer afhankelijk van
de feilbare mensen.de feilbare mensheid, die tot op dit ogenblik
misdaad, drugs en oorlog niet heeft kunnen uitbannen.Hierdoor
krijgen de gevaren van kernenergie een extra dimensie.De halfwaarde tijden van sommige afvalprodukten is zo lang, 24.500 jaar,
dat veilig opbergen niet mogelijk is.Er is in onze geschiedenis
geen voorbeeld van politieke strukturen, die zo lang stand hielden als nodig is om deze afvalprodukten te bewaken.Om de noodzakelijke politieke stabiliteit te verkrijgen zal de mensheid
mogelijk bereid z.ijn een tirannie te aanvaarden.Hij haalt een niet
met name genoemde auteur aan, die de suggestie deed, dat vreedzaam
gebruik die regeringsvorm zal oproepen, waartegen men zich met
kernwapens wil verzetten.
Spreker geeft vele voorbeelden waarbij splijtstof in verkeerde
handen viel of bijna in verkeerde handen viel.Hij behandelt twee
toekomstperspektieven.Eën waarbij de huidige trend zich doorzet;
dat is de visie van dr Hafele.En een andere, waarbij de energiebehoefte dank zij onze gezamelijke inspanning niet groter wordt
en zelfs minder wordt.Het laatste perspektief heeft ook grote
technische problemen, maar leidt naar een maatschappelijk beter
aanvaardbare toekomst.
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Korte samenvatting van de lezing van prof.dr. D. von Ehrenstein
over het risico van de plutonium economie.
Spreker begint met enige opmerkingen over de gevaren van plutonium
en sluit zich aan bij de oproep van duizenden amerikaanse wetenschappers om geen kerncentrales te exporteren, omdat hiermee de
verspreiding van hot potentrele bommenmateriaal plutonium bevorderd
wordt.De technologie voor vreedzame kernenergie is in grote mate
gelijk aan de technologie voor kernwapens.Het non proliferatie
verdrag is nodig maar nog niet voldoende.Het kan dus niet terzijde
gesteld worden voordat er een beter verdrag is.
Het volgende punt is de grootschaligheid van kernenergie.Alleen in
grote eenheden is de opwekking economisch haalbaar.De ontwikkelingslanden met een laag en zeer verspreid electriciteitsverbruik worden met kerncentrales gedwongen grote hoogspanningsnetten aan te
leggen.Spreker vindt dat wij onze intelligentie en ontwikkelingspotentieel moeten inzetten om een energiehuishouding te ontwikkelen, die beter is aangepast aan de ontwikkelingslanden.
Hierna komt de spreker op de klimaatsveranderingen met als gevolg
woestijn&n, die de ongebreidelde energieopwekking te weeg zal
brengen.Er is daar beslist een grens; zodra men die overschrijdt
zal er iets onherstelbaars gebeuren.Het is een illusie, dat men
op dat ogenblik alles kan afschakelen om het kwaad te keren.
Hierna bespreekt hij de situatie in West Europa.Op ten minste één
plaats staat een electriciteitscentrale op 3 mijl afstand van een
Navo raketbasis-Hij houdt een pleidooi om de kerncentrales ondergronds te bouwen.Als er oorlog dreigt is het te laat om ze te verbergen. Kort gaat de spreker in op het Rasmussen rapport over de
reactorveiligheid.Hoewel de kansen met een grote mate van onzekerheid klein zijn, kunnen de gevolgen zeker erg groot zijn.
In zijn afsluitende these is de spreker pessimistisch doch niet
wanhopig.Op militair gebied h'ebben de kernwapens de ogen geopend
voor de gevaren van de oorlog, ook voor de niet nucleaire oorlog.
Zo kunnen de gevaren van het vreedzaam gebruik van kernenergie
de bezwaren van alle grootschalige industrien aan het licht
brengen.
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Korte samenvatting van de lezing van dr. F.R. Farmer over
snelle kweekreactor veiligheid.
Spreker vergelijkt de veiligheid in de kernindustrie met die in
andere industrie en in de luchtvaart.Hoewel bij de luchtvaart
steeds ingewikkelder vliegtuigen worden toegepast wordt de veiligheid per passagier kilometer steeds groter, van zeer nabij heeft
hij dit meegemaakt.De snelle kweekreactor heeft vele voordelen
boven de normale heetwaterreactor.
De eerste koelvloeistof (natrium) heeft een lage druk en tast het
ijzer niet aan in tegenstelling tot het water.In noodsituaties
kan het natrium veel warmte opnemen.Aan de andere kant zijn er
een aantal punten waar de kweekreactor nadeliger is.
Uitgebreid gaat de spreker in op de gevaren die op dit moment de
samenleving bedreigen door middel van de chemische industrie.
Vooral het transport van gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden
levert groot gevaar op.Als lid van het Grote Ongelukken Comité
van Groot Brittannie heeft hij daar veel informatie over.
In vergelijkin<~ hiermee vallen de risico's van kernenergie wel mee.
Het zal echter nog wel enige jaren duren voor dat aan de hand van
statistisch materiaal over gevaarlijke situaties een betrouwbare
schatting kan worden gemaakt van de gevaren van snelle kweekreactors.Hij doet een beroep om deze problematiek niet emotioneel
te benaderen.
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TEKST DISKUSSIE
Aan deze diskussie werkten mee:
-voorzitter, Prof. dr. H.B.G. Casimir, lid van de Hoofdcommissie,
buitengewoon hoogleraar aan de Rijks Universiteit te Leiden,
voorzitter van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
- Prof. dr. W.

Hafele.

- Mr. A.B. Lovins.
- Prof.Dr. D. von Ehrenstein
- Dr. F.R. Farmer.
- deelnemers in de zaal

Verder zult U aantreffen:
- een korte samenvatting van de diskussie. Deze is gesteld in de
nederlandse taal (op gekleurd papier)
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Korte samenvattingvan de in het engels gevoerde discussie tussen
prof.dr. W. Hafele, A.B. Lovins, prof. dr. D. von Ehrenstein,
dr.F.R. Farmer onder leiding van prof. dr. H.B.G. Casimir
De discussie werd gestructureerd door een aantal vragen na elkaar
aan de orde te stellen:
1. de toekomstige energiebehoefte
2. als kernenergie wenselijk is, zijn dan ook kweekreactoren
wenselijk
3. hoe is de veiligheid van kweekreactoren in reeds in gebruik
zijnde kerncentrales?
4. toekomstperspectieven zonder kernenergie ?
1. Zowel Hafele als Lovins waren het eens dat voor een gedeelte
van de energiebehoefte energiebesparing het juiste antwoord is.
Voor dat gedeelte is het economisch wenselijker om het geld in
besparingen te investeren dan in uitbreiding van de energieproduktie.
Bij Hafele was dit gedeelte 15 %, bij Lovins 50 %. Uit de discussie werd de oorzaak \oor dit grote verschil niet duidelijk.
Mogelijk werdei verschillende economische factoren in rekening
gebracht. Het feit dat de communistische wereld de ontwikkeling
van kernenergie krachtig bevorderd, acht von Ehrenstein geen
bewijs voor de juistheid van deze koers, met name omdat in die
landen de discussie-bemoeilijkt wordt. Rijks vraagt of wij niet
hopeloos achterraken bij communistische landen wanneer wij
in tegenstelling tot hen zouden besluiten nucleaire energie af
te wijzen. Hafele ontkent dit mits wij maar de juiste antwoorden vinden.
2. Hafele heeft 's morgens betoogt dat bij beperking tot lichten zwaar-water reactoren het verwoeste landschap per Gwh
electrische energie even groot is als bij kolen en teerzanden
in open mijnbouw. Door toepassing van kweekreactoren wordt
ook de economisch winbare uraniumvoorraad groter. Von Ehrenstein
valt hem hierin bij. Lovins verdedigt de lijn om de kernenergie
geheel niet te'ontwikkelen en alle inspanning te richten op de
niet-nucleaire mogelijkheden. Uranium winnen uit zeewater wordt
niet erg gunstig beoordeeld.
3. Farmer betoogt dat de: betrouwbaarheid van de kweekreactoren in
de komende jaren nog belangrijk zal verbeteren als gevolg van
beter begrip en grotere ervaring. Lovins merkt op dat de kansbepaling van een nucleair ongeval niet op ervaring of proefneming berust, doch slechts op speculatieve berekeningen.
Casimir vat de discussie samen door te stellen dat men bij
kerncentrales te maken heeft met een hele kleine kans op ongelukken met verschrikkelijk grote gevolgen, hier schieten de
gebruikelijke methoden tekort.
Mans.holt brengt de gehele nucleaire cyclus ter sprake.
Lovins betoogt dat het opwerken van afvalstoffen op dit ogenblik niet economisch is. Hierbij zijn transportbewaking en het
verwijderen van afvalstoffen problemen. Deze problemen worden
erger bij de kweekreactoren.
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3a. Het non-proliferatieverdrag wordt door de verschillende
sprekers onvoldoende genoemd, het is slechts een noodzakelijke
eerste stap om te voorkomen, dat de gevaarlijke stof in verkeerde handen komt.
Nienhuis brengt de vergiftiging ter sprake, die de zeer kleine
hoeveelheden van het slecht in water oplosbare plutonium kan
veroorzaken. Het hecht zich aan wieren en komt zo in de voedselketen, waarbij het in elk volgend organisme voorkomt.
4. Als laatste komt de vraag naar de niet-nucleaire toekomstperspektieven naar voren. Door de huizen beter te isoleren
en zonnewarmte in een daarvoor geschikte accumulator op te
slaan kan men zijn huis voordeliger verwarmen dan met fossiele
of nucleaire brandstoffen. Casimir maakt de opmerking dat zonder zonnewarmte de temperatuur op aarde praktisch absoluut nul
zou zijn. Het gaat om verhitting of afkoeling van enkele graden. Dit moet met opgeslagen warmte kunnen geschieden. Lovins
betoogt dat er nog vele mogelijkheden zijn zoals zonne- en;
windenergie die onvoldoende ontwikkeld zijn omdat de beschikbare gelden worden besteed aan de ontwikkeling van kernenergie.
Casimir maakt het publiek opmerkzaam op de grote energiebesparing die in de laatste dertig jaar bereikt is op het gebied
van de telecommunicatie en informatieverwerking . Als voorbeeld
dient de zakrekenmachine van Lovins. Ook op andere gebieden
kunnen door grote ontwikkeünspanning spectaculaire besparingen
bereikt worden. Von ' Ëhrenstein betoogt dat met niet-nucleaire
technieken de derde wereld meer geholpen is omdat deze energiebronnen beter gedecentraliseerd kunnen worden.
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however. When, as I recalled, Danes was at leasthalf as civilised as now. I think
it is fair to ask what would 1965 have been like with a more agreeable distribution of energy for more rational ends and with a very much greater efficiency
of energy use. I think we know enough now to contemplate an energy shrinkage by
a factor of two in a rich country with a net increase in sociale welfare.
Hafele:
If I were to have given a presentation on the social issues as I see them in
figures, my speech would have been very different and less optimistic. But my
attitude is that, at least the comparatively easy technological side of the
problem should be taken care of as a basis for tackling the, by far, more
tedious, complex and pessimistic problems of social developments in the future.
I would like to make that statement first. I did not speak about the world
problems as I see them in the future. That would have been a different talk.
The second observation is the present average consumption per capita is 2 kilowatt. This is the average between the high side and the low side. If you go to
Pakistan or to Turkey they live on .2 kilowatt. They hardly have the energy to
cook their meal even if they have the food. My questions to you are: What do
you answer the Pakistani planners, for instance, if they tell you that they
have neither coal nor oil nor very much nuclear fuel for light water reactors
and what do you suggest to them if they realize that investments in terms of
capital for solar energy are very high?
I want to report to you, and that is not an issue rather than a report to you,
that the whole Communist Block is going ahead with energy consumption, like it
or not. The Third World is about to do the same thing. In my present function
I have a lot of connections and opportunities to speak about this and that is
not an argument, but a report to you. I said like it or not, but it is a fact.
I have two more small points.
Energy consumption is behind the scene as an issue. Fifteen percent or so of
the present life style can be overcome by energy conservation with a capital
investment for energy conservation that is less than the capital investment for
producing that energy. Somewhere between 10 and 20%, depending on economic and
social conditions, is the limit beyond which the capital investment for energy
conservation is larger than the capital investment for producing the related
amounts of energy. The real ultimate issue of the argument is capital. If I had talkec
about the societal issues of the future, I would have talked about capital
requirements.
The last statement is that we have arrived at the 5 kilowatts by studying life
styles in detail in about twenty-six countries. The underlying issue is the
following: So far we have a diffusion of one lifestyle on the globe, and
because of this, there is the inherently hope of having, not a divided globe
in the future, but one world. If we go below that 5 kilowatts you inherently
imply that one-half or more than one-half is living a qualitatively, drastically different life forever, whereas another part of the world is living in
a different way. I am opting for one world, and I feel that 5 kilowatts, according to our econometric and energy analyses, in the language of the University
of
Stradclyde (Schlesser) , is about the lower limit for one lifestyle in
the world and thereby, for the reduction of tensions. This is implicit in that
figure, and because of it, I think 5 kilowatts is not so high a figure.
Casimir:
Thank you. Well, Lovins do you have something to say?
Lovins:
I do not understand the last statement at all, but perhaps I should go back to
two earlier ones. The first is that energy conservation is cheaper than increasing energy supply, only for the first 10 or 20%. I presume you are referring
to industrial countries.
,

303

Hafele:
Yes .
Lovins:

I think it is easy to show in the United States that the number should be more
like 50 or 60%; in Western Europe r think probably 40 or 50%. We have to bear
in mind that investment today to deliver a kilowatt of nuclear energy to a
consumer costs about three thousand dollars. It is extremely expensive, and
using what we now know about 2 law efficiency, it is almost always cheaper than
that. You have to go very far to find that conservation is more costly than
increasing supply.
Dr. Hafele has said that poor countries cannot afford solar technology. I think
that is probably true for solar electricity, just like they cannot afford nuclear
reactors. I think it is not true for lower technology. Sun, wind and organic
conversion systems meet with a high efficiency the basic human needs: for example,
heating, cooling, cooking, lighting and pumping. Those are the technologies that
most people in the world need.
I think it may -be right that many people in government circles in those poor
countries and socialist countries wish to increase rapidly their national energy
use. There are also many people who hold the opposite opinion. I know, for
example, that in the Soviet Union there is just as much debate in scientific
circles about whether the country should go nuclear as there is in the United
States. It is just less public.
Finally I do not share Hafele's perspective that we whould dispose of the technical problems first and then go on the much more difficult and tedious social
problems. It seems to me correct, well I was there to speak on social and ethical
issues, so they are understandable diversions. It may appear to politicians that
Dr. Hafele's sort of future involves mainly technical and not so many social
problems. I think that is incorrect. I think it involves very serious social
problems.
The sort of energy future I described also involves serious social problems and
fewer technical problems. The kind of social innovation this requires, I think,
is more plausible and pleasant than the kind which Dr. Hafele's energy future
would require. I think also that this kind of social innovation is most likely
to come from small countries, such as The Netherlands, as it has always done.
Casimir:
May I ask at this point whether there are any comments on the question of
energy requirements?
Von Ehrenstein:
May I reiterate that the nuclear problem, which is part of the nuclear industry,
did not really bring about the problems of mankind, but it acts as an magnifying
glass to really solve the problems of mankind. We now see clearly that we cannot
just extrapolate into the future our exponential growth rate, as we were so proud
to do in the past. I mean, quite similarly, atomic b o m b s did not invent the
terrors of war. You only have to look at the drawings of Goya one hundred and
sixty years ago. The terrors of war were already terrible at that time. But now
the coming of nuclear bombs has really brought the problem to a p o i n t where one
realizes, everyone realizes, that we cannot have an all-out war anymore on this
glob e.
And very much in this way, I guess we are now taking the first steps towards
developing another world, and we just have to realize this. I know we have to
sit down and discuss this and think conscientiously about these problems. We
cannot have a flat-footed propaganda like the one which has been put out by the
nuclear energy lobbies which says that if we do not have nuclear power plants,
the lights will go out. This is not an adequate way to face the problems we are
having. That is what triggered part of the opposition; at least in m y mind. It
is just the w r o n g way of looking at these problems.
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Nov it was mentioned that the Communist Block is going ahead full speed and
that they already have capital consumption primarily in industry comparable
to the United States. I am convinced that in our, as I call it, free society,
that this may be debated by some other people. We could really take full
advantage of the fact that we can sit down and talk about these problems and
that we can criticize the government program quite openly and very controversially. We should try to give and to ask what arguments are possible. I guess,
this type of controversial discussion is the only way of getting to the heart
of the problem.
So I am by no way convinced that if the Communist Block goes this way, that
this is the right way and that it is demonstrated that going this way is correct
as far as the developping nations are concerned. The industrialized nations
that are making this claim are giving the wrong example by going without discussion, by going whithout thinking about the exponential growth rate. That is
just a path which cannot be proposed to the globe as a whole. And in order to
not give the wrong example, we will have to sit down in the industrialized
nations and will have to think about other possibilities.
Casimir:
Well, thank you. You have some reaction to this?
Hafele:
Strangely enough, I can largely agree with what Herr von Ehrenstein has said.
And perhaps I should clarify on this occasion things that are fairly clear once
we have stated them, (but not in everybody's mind)
The scope for the development of nuclear power in the fifties and sixties was
technological innovation and overcoming the war: the consequences of war and
to keep up with the United States and its industrial achievements. That was the
situation of the fifties and the sixties.
Nuclear power was a spearhead for technological innovation and for industrial
sophistication, and it was the driving force behind it. I agree that in the
seventies and eighties, after having essentially overcome the consequences of
war, that we cannot on a legitimate basis continue that scope. But with the
oil prices and the changes of the early seventies (and there is more than the
oil crisis), there have been drastic changes on the world scene.
Now the scope is quite different. Namely, to have energy is a basic input to
civilization and a basic condition for mastering the future decades. Because of
this, it is not sufficient, for instance, to consider the oil price and the oil
situation from the mere market point of view. There is, by far, more implied,
and that simply illustrates what I am saying.
Casimir:
Thank you. In this connection or related to this connection, there is one
question from the floor from Mr. Rijks, which I will read to you. It is addressed
to you again, Dr. Hafele. "If Western Democracy decides not to go nuclear and
the East Block decides to go nuclear, indeed as they have, does it mean the
future end of the Western countries?". That is a question of world politics which
I suppose is a difficult one to answer.
Hafele:
It is a fairly flat question and not so easy to answer. Nevertheless, I will
answer ,with a number of caveats.
If nothing changes our readiness to go into large-scale societal efforts, like
in the early years of Europe to create the Monitary Union or the European Economic
Community, efforts of that size that the people of Europe were able to go into
after the war
. If this were not the case, I would be tempted to say: yes
indeed, it gives a large-scale edge to the Communist Block and my picture of
the future is gloomy. If at the same time it would be accompanied by a moral
effort to go into troubles, to have a decrease of wages and salaries, and to
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have a kind of a labour force in the military style (That means that every
young man would be serving for two years or so) and if you would employ scientific and other skills in the same dimensions as it was done in the past, then I
would think it is not necessarily so.
There are alternatives for nuclear power. Muclear power is not, under any
circumstances, the only choice, but the expenses might be 'nig'n, and society
might not be willing to pay for it. First, alternatives have to be understood
and investigated in far greater detail than they have been in the past. I share
the objection of Horr Von Ehrenstein to the past policies to fasten onto nuclear
energy. I am very much 11 favour of going into analytical and technological
efforts to understand the alternatives. Therefore, I am ready not to be sc
gloomy if society is ready to accept hardships and if the alternatives are
seriously and realistically investigated. But I am not sure of the outcome.
Cas imir:
Thank you. Mr. Lovins, you also had some comments on this point.
Lovins:
Yes, my vision of 'what we could be doing instead is not as gloomy as that. I
think the question is rather an implausible circumstance. I think it would be
extremely difficult and implausible for the Communist Block to go nuclear if
Western Europe and the United States did not. I particularly think so because
the Communist countries have an even more severe capital crunch than the VJestern
countries have.
Casimir:
Thank you. I believe we could now go to the next question which is whether
nuclear energy, light water reactors and possibly heavy water reactors necessarily have to be replaced later on by breeder reactors if we want reactors have to
lead to "
a sizable contribution to total energy requirements.
It is obvious that you can always use some reactors without breeding for some
fancy purposes, like heating in an inaccesible place. I understand that the
nuclear power station in the Antarctic functioned satisfactorily for two or
three years, but it was an early one and it had to be scrapped because it was
technologically not too satisfactory and because it was awkward to get service
people. But even so, it might well be imagined that for certain special purposes
a nuclear power station could be very suitable. The argument is, and I think this
was agreed by Prof. Von Ehrenstein, and there is a question about it from the
floor from Mr. Sevenhuizen, whether if you go into light water reactors, it is
a step towards breeders if you really want to make a sizable contribution to
the energy supply.
Could you say something about
Von

that.

Ehrenstein:

Yes, 1 guess that again this is a question or an issue on which Hafele and I
do agree, because the uranium availability is such that you cannot go into big
scale light-water or heavy-water reactor development without eventually going
to a major breeding procedure. Because if you look at the uranium resources and
if you look at the possibilities to gather it, they would be exhausted even
faster than the earth gas would be or certainly than oil would be with the
envisaged type of consumption. So you really need the factor between fifty or
one hundred whatever it is, which you may gain by the breeding procedure.
So it is not so much a question of whether to burn the plutonium you generate
and have allready in the light w a t e r reactor that after all could be burnt in all
light or heavy water reactors, but whether y o u can burn another light water
reactor. So to burn the plutonium is of course a certain aspect because you do
not want to get stuck,.vji-EhT'that after nuclear technology has ceased to be of
major importance.
But to do that yqti do not need the breeding procedure. You need the breeding
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procedure if you want to give an example for the developing nations, and X
mentioned a number between ten and twenty thousand large type 1000 megawatt
electric blokes distributed around the globe. This is what one talks about, not
about the fact that the number maybe only five thousand. But still on that basis
there is no uranium available to feed light and heavy water reactors year-in and
year-out for more than one generation.
Casimir:
You agree there?
Hafele:
By and large I would like to be a little bit more specific. There is not so much
known about uranium resources today, and exploratory work has been done only
for uranium resources up to fifteen dollars per pound in the old language; that
means in the old dollars. Whereas it has now been clear said that we have to
consider uranium resources in the order of thirty, fifty or sixty dollars per
pound in the old dollars. I mean, therefore, you compare with this eight to
fifteen dollars in the old language. And if you go into it, there may be large
amounts of uranium that could be sufficient for a hundred years of light water
reactor operation.
For instance the International Atomic Energy Agency makes the following observation: There are only 3.5 million tons of uranium. You need about 30 tons for
each light water reactor power station during its lifetime. Sevend hundred can
be built, therefore, out of which two hundred have already commissioned. To
these are the scale that underline Von Ehrenstein's statement.
On the other hand, if I say there is a large amount of uranium available for
light water reactors, you have to realize two things: the land and environmental
disturbances said to go along with it. If you have to search for large amounts
of uranium, it comes into the same ball park as oil shale where you also get
energy along with large disturbances of land and ecological impacts.
And the other thing is the political security of supply. I am an European, and
I have to stress it more stronly than the Americans. If you now take into account
that even if you accept large ecological disturbances and even if you accept
political dependency and not just ability of supply and if you realize that
even under these circumstances after one hundred years you are again at the wall,
then why not go into breeding right away and avoid all those aspects.

Lovins:
Whether the large ecological disturbances would arise depends on how much
intermediate grade uranium there is available. We do not yet know that. It is
more, I think, a question of environmental and political constraints than a
guestion of price.
In 1972 Commissioner Larsen of the AEC pointed out that if the price of uranium
went up from seven dollars a pound to seventy dollars a pound, the price of
electricity to the consumer would go up only 20 to 25%, which does not seem
very much. I would just turn Dr. Hafele's question around: Why not put our
money and skill and time into soft energy technology and avoid the entire
nuclear business, breeders and all.
Casimir:
All right, that is a later issue,
von Ehrenstein:
I would like to add a few more things. The rocks that lead to landscape defacing
are numbered at about 3.5 million tons or so known reserves. The rest are just
guesses. No-one can say the surface of the earth has that amount, and one can
guess that one will eventually by prospecting find another factor of ten or a
hundred or whatever. There is some information about that, because one did find
oil at places just statistically distributed over the globe. So these reserves
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are certainly not know, and one has to dwell heavily on statistical methods and
on prospecting and on all the money one has to pay for the prospecting. One mav
he- unhappy because one knows drilling for oil may not yield anything at some
p l aces .
So the picture of the uranium supply is so desperate that for instance the
Republic of Germany has to keep quiet and forget all political reservations
against the political system in South Africa at this stage of the game because
one has to get the supply needed for the already existing large nuclear power
plants. There is a huge need for assuring the uranium supply for the next decade
for the reactors already existing.
Now there has been some talk about eventually getting the uranium out of seawater.
Now as Professor Gibra from the University of Paris pointed out at a meeting this
spring, one has not really considered anything on a technical basis about how
one can proceed to do this. The diffusion of the soils n the sea-water is apparently
so small that you cannot remove it. Unless you really take out the total North
Sea and put it through your plant step-by-step, you cannot really expect just
by drawing the water through your plant to get all that soil out. This because
the diffusion and the currents in the oceans are just too slow to give you ready
access with any imaginable extraction plant.
So I guess one has to put the sea-water story in "science fiction" at this stage
of the game. Please correct me if I am incorrect.
Casimir:
Any believers in

sea-water?

Hafele:
We are engineers, and'we are in the technical university. Therefore, we always
tend to m a k e a problem a technical problem. But the question of the uranium
prospecting and mining, I think, is more a political problem. T o begin with we
do not have the . mechanisms and the readiness o f people to both explore and
exploit uranium mines, and we do not get a situation where that is permitted.
There are huge amounts of uranium in Australia. And the Australian government
just decided not to let it be mined and exploited, rather it should just sit
there. So I think politically and operationally speaking for Europe to get at
large amounts o f uranium is at least limited.
Now so far as uranium from sea-water is concerned, there was an early publication
from the United Kingdom. It was in 1964 and it claimed, in dollar terms of that
time, that it could be done perhaps at thirty to fifty dollars per kilogram. I
do not think that is so. More recent estimates say that the price is probably
six to seven times as high. And because of that, not much has been done. It
will undoubtedly be a very complicated process but the principal feasibility
is certainly by far greater than the feasibility of fusion.
Lovins :
I would like to say something. I have a very brief point o f information. I will
see if Dr. Hafele will agree.
Some people have the impression that if we were to switch to fast breeders we
would not need to mine very much more uranium. I think this is not the case,
because the doubling time of the breeders to generate fuel for new breeders and
their fuel cycles, is necessarily so slow that we would need to operate along
with them a lot of thermal reactors for a long time, and those in turn would
require uranium whether we have breeders or not. Is that correct?
Hafele:
I do not think so, because the doubling time is the most misleading concept that
the fast breeder people have invented. It stems from the early days of Walter
Thin in the U.S. in 1948 or when he was under the impression that the availability of uranium was extremely limited to a few tens of thousands of tons.
I mean, I know that from him personally, and that was his scope under which
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the United States went into the fast breeder development prior to any other
type. The EBR-1, if you will recall, was the first reactor to ever produce
electricity in the United States, and it was a fast breeder. It was a fast
breeder because they were under the impression that there existed only 40,000
tons of uraniu.:.. I have a totally different picture. Namely, I can see easily
a large generation of light water reactors that would be distributed all over
the country to make up the electricity needs for the next thirty years. That
means a lifetime of a plant.

Contrary to Prof. Von Ehrenstein I do not think they will be replaced by fast
breeders on the site where they stand. Instead they should be replaced by
nuclear energy parks where everything is highly agregated, including the fuel
cycle and they would be replaced by fast breeders. Then these reactors, these
big units in the nuclear energy parks, would be built up as the plutonium, which
means the ashes of the first nuclear process, are submitted to it by the light
water reactors. This would mean a very natural, a very smooth transition and
would have nothing to do with doubling time.
Casimir:

Well, I believe we might conclude this in the following way. Light-water reactors
or possibly heavy-water reactors, that is the same for this purpose, could play
a role in providing electricity, but only for the period of a few decades. If
we are believers in either the social changes that would be required to come to
another type of energy economy or if we are possibly believers in fusion being
ready by that time, then this could bring breeders to help bridge the gap.
However, if it is only for a few decades, we could probably bridge the gap
also by coal and with some remaining fossile fuel. If we really were certain that
thirty years from now we would have abundant energy from a quite different
source or that we would have achieved a state of society where we would not
need such large quantities of energy, then one might consider the light-water
reactors for bridging the gap. But that gap, if we were certain it could also
be bridged by means of existing coal and other resources (Ha: no), you do not
even think you should take the light-water reactors ?
If you promise yourself not to go into breeders and if you were convinced that
you would have other energy sources or another energy coming, would you still
advocate going into nuclear reactors?

Hafele:
Probably by necessity. We have a task force at Laxenburg that is made up of two
representatives of the.British Coal Board, two representatives of the German
Ruhr Kole and two representatives from the Polish authorities at Lublin. We
are the ones who challenge the coal people: Why don't you increase your production. And we are gradually step-by-step identifying the constraints for largescale coal production.
At the moment all the coal production in the world is going down. In Germany
we are producing now 80 million tons per year, and originally in earlier years
we had produced 140 million tons. There is the big dream, it is almost "science
fiction" to them, to go back to 140 million tons per year. But to do it without
the nuclear reactor, forgetting the other constraints, you would have to produce
on a European basis, 300 to 500 to 600 million tons per year, and the present
coal people just do not know how to do it. These are the painful plain facts.
Lovins:
I think there is such a mass of coal attendance in Europe or the United States
or East Asia that would be unnecessary if we got serious about conservation,
which is a much more cost-effective place to put our resources. I think Dr.
Hafele and I agreed that conservation is necessary and useful. We have a disagreement in degree over how much it can accomplish. I think, as I suggested
in the sketches shown on the overhead projector, that through a combination of
conservation, the rapid deployment of decentralized energy-income technologies
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and rjie use of interim fossil fuel technologies, which are much cleaner and more
efficient than the present ones, that we can get across without gaos as long as
we start promptly.
Hafele:
You speak as the healthy, wealthy United States citizen. In the United States
you only import 10 to 15% of your primary energy on a oil basis, whereas Europe
is living with 60 to 65% oil importation from the Middle East and the real
challenge to Western Europe is to gradually step out of these high figures.
Lovins :
Well, identical studies to the one I showed for the U.S. have been done, for
example, for Denmark, the Japan of the West, for Japan and for the Scandinavian
region. The conclusion is the same in each case, but you can get to a sensible
energy income economy at least as quickly and cheaply as you can get to a
nuclear economy as long as you start now.

Hafele:
If you continue to rely on the oil from the Middle East, yes.
Lovins :
You have to do that anyway.
Hafeler:
The OPEC people in Vienna are sort o f hidden energy capital of the world these
days. If you speak to the Director-general of the OPEC, he fully realizes that
the present rate of oil produced in the Middle East can continue only for the
next thirty to forty years. And if you made your statement with such a time or
horizon I am tempted somehow to go along with you. But if you keep in mind that
any major technological change of ::.he infrastructure takes thirty to fifty years,
then after fifty years you have to have done it. Then what do you do?

Lovins:
That is right. I am talking about a forty to fifty year program in each case.
There is nothing you can do much faster than that.
But let me just give you the Danish numbers, which I happen to have in my head.
If energy use and electricity use in Denmark went up 3 and 4% per year respectively,
which the government would consider disastrously low and if the Danes began today
their maximum credible nuclear program of a thousand megawatts every other year,
then in the year 2000 they would still be burning almost as much fuel in thermal
power stations as they now do and they would still, as today, be more than 90%
dependent on the importation of fossil fuels for their national energy supplies.
Conservation and soft energy technologies could make a larger contribution in
the same period at less costs.
Casimir:
All right, I think perhaps we have to go to the next item, and we have to look
at the question of the relative safety or hazards of the breeder reactors as
compared to nuclear reactors in general. After having done that, I think we
might also come back to the question of the risks involved in nuclear energy
as compared to other risks that are already present in our society today.
Now perhaps, I might ask you Dr. Farmer to take up some of the points you were
discussing this morning.
Farmer:
Well, this morning I gave you my best interpretation of the state of knowledge
and risk in the nuclear business. It has been my function now for sixteen years
to be critical o f the standards o f engineering and the standards of knowledge
in the nuclear field. We have had strong debates between my staff in the USA
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and also in Europe recently about such things as crack growth in pressure
vessels and the interpretation of experimental data; in more recent times,
about metal-water reactions, the efficiency of the emergency cooling; and in
the last five years about the reliability of engineering systems with human
interventions.
I tliink that we are obviously more critical now, very much more critical in
a constructive sense, of anything we are building than we were ten or fifteen
years ago. Abviouslv we can now ask many more questions in greater detail, and
we have more knowledge in some areas. And we might hesitate to build lightwater reactors if we were starting today because of certain questions still
unknown about the pressurization phenomena.
But when I am asked at what stage will we know enough, we face the difficulty
that I was outlining to you this morning. We are in a stage in technology, not
only in nuclear, but also in non-nuclear, where there is no perfect answer to
tlie question: Do we know enough, and is this thing safe. For almost any heavy
industrial activity, there will be some degree of residual
risk, and this
is our difficulty in estimation.
Now I estimate there is some degree of risk in the light-water reactor field.
I would not diverge too much from the current report of Rasmussen, which is
broadly that out of a risk of somewhere between 10"^ and 10
per year there
could be a release of upwards of 10% of the volatile fission products. I described to you what I thought that meant in human terms this morning.
Now our studies on fast reactors have been going on for twenty years. We are
asking questions at greater depths. We are seeking knowledge of, as I said,
the tailend of accidents, and from my own part I would like to have another
ten years of quite serious work. This work has for the last ten years been
exchanged in detailed discussions in Europe. I was chairman of the Committee
on Reactor Safety Technology for eight years under the OECD, and so the laboratories in England, France, in Germany and in The Netherlands have been
speaking to one another about the problems. An so the input of thought and
competence is far greater now than it was ten years ago. I would like another
ten years to understand some of the problems in breeder reactors.
But I can give you my opinion that I can see no reason why the breeder reactor
should not be as safe or safer than any thermal plant we are now building. This
is on the grounds that it is easier to control, it is a low pressure system,
it will be built inside something like a 10 foot reinforced concrete constraint
structure, and it is almost entirely independent of external supplies for a long
period of time. With these in mind, I think that in ten years I could well have
an opinion, as seriously arrived at as any other, . that this system is as good
or better than the thermal reactors. X am only asking that we have the time and
the opportunity to reach this stage and not condemn out of hand
a system-, which has all the technical advantages of burning fuel, and it
is possibly as safe or safer than the others.
Casimir:
Dr. Hafele.
Hafele:
As many of you know I spent fifteen years of my life developing the fast breeder,
and because of it I will comment a bit.
I concur with what Dr. Ft. mer has said and repeat the fast breeder is essentially
working without pressure. It has a very large heat capacity, and it has demonstrated that without any additional emergency cooling provisions it has a passive
emergency cooling capability. That has been demonstrated by the Phenix reactor
in which a power level was installed that reversed to shut off situations. All
the pumps were blocked, and the reactor cooled beautifully. Also it is inherently
stable, and the neutronio features are such that it is tremendously stable. It
has been demonstrated by the SEFOR reactor in the US, and many accident
evaluations, like the aerosol feature where only 50 milligrams or 10 milligrams
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per cubic meter can be airborn, have a strong bearing on the inherent features.
What is different. It is a different system. It is undergoing by far a more
thorough licensing process than was required ten years ago with any reactor
type. If the light-water reactor at any rate would start now, K t would be
subject to much more scrutiny and sophistication. But that is a difference in
the public knowledge, in the knowledge of the licensing bodies and in the
general situation, not a difference in the reactor types.
And therefore, I think technically speaking, there are quite a number of
people who feel that it is a safer reactor. I am tempted to say safer than
other reactors, but that is a wrong statement because the reactors are different and because any reactor has to live up to the same safety ground rules.
The questions that remain then to be answered are more of the regulatory
licensing type, that means the procedural aspect of it rather than the real
technical aspect.
Lovins:
Well, both our speakers have stressed some of the technical advantages of the
breeder design. There are of course also technical disadvantages, which Dr.
Farmer and I have had long talks about.
I think he made a very fair statement this morning about the limitations of
current analytic techniques and about the difficulty of providing a definitive
statement of safety. I think the sort of statement Dr. Hafele made this morning,
that breeders are safe, is premature and is not warranted by present scientific
knowledge. It is obviously his engineering opinion, but that is different from
a scientific fact, subject to empirical proof.
Dr. Casimir should I go on to the second part of your question?
Casimir:
All right, yes.
Lovins:
I would like to make something "perfectly obscurious" as Mr, Kissinger would
say.
I have a high regard and respect for Dr. Farmer's work. I agree with most, although not. all, of his technical statements. If there are to be reactors in the
world, obviously one would like them to be made as safe as is humanly possible.
I know of nobody better qualified to do this than Dr. Farmer, and I am glad he
is doing it in the U.K. I only wish his talent could be directed to other areas
that one could have good dreams about.
I do share the concern that he expressed this morning about the present nonnuclear risks in society. He and I have both written and spoken on these hazards:
for example, chemical factories and shipments. My work in this field is derivative,- his is original and pioneering. We both feel, I think, that these nonnuclear hazards can and should be greatly reduced.
I think we also agree on two other points. The first is that the risks, the nonnuclear risks, are not accepted by society in the sense of individual people
making a fully informed free choice. Most people do not even perceive these
risks yet. The second is that the existence of non-nuclear hazards in society
is not a logical argument for introducing new nuclear hazards. Quite a different
argument would be required to justify that.
Casimir.:
Thank you.
Before we go into the non-nuclear hazards, perhaps we might try to arrive at
some conclusions or a conclusion which sums up the question of fast breeders..
As I see it, the situation is roughly this: If you want to go nuclear in a big
way, you have, to have breeders. On the other hand, if you go ahead with breeders,
it means that you commit yourself to really going ahead with nuclear energy in
a big way. Of course you can always retrace your steps; you can always scrap
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youi: investment. But if'you develop fast breeders, it is because you believe in
nuclear energy in a big way. And as I say it the other way around, if you want
to go nuclear in a very big way, you have to go in for breeders,
I would think that the outcome of this discussion would be that, although there
are specific questions attached to the breeder reactor, the real issue is whether
we want to go nuclear in a big way or not. We may not want to go nuclear at all.
We may want to go nuclear in a small way, using it. only as an intermediate,
auxilliary method and not go beyond light-water or heavy-water reactors without
breeding.
But if we want to go in it in a big way then you have the breeder reactors, and
the breeder reactors are not in themselves much more dangerous than other reactors. If properly worked out they may even have certain technical advantages.
However, if we believe that nuclear energy is dangerous, that the presence in
the world of large quantities of plutonium is dangerous, that the spreading of
in connection to nuclear weapons over the world is dangerous, then of course
we should not be in favour of the breeder reactors. But that would be an argument
not based so much on the technological dangers of the fast breeder as a physical
device.
Could you agree with that?
Hafele:
Yes , I do agree with it and would like to make a little amplification in line
with what you have said. We should clarify what it means to go into a commitment.
In Europe we are now about to undergo or not to undergo a light-water reactor
commitment. This means once we produce 2 or 3% of the primary energy production
on a nuclear basis, 10 or 20 or so gigawatts, then technologically we are on a
scale where we are about to commit yourselves. In the fast breeder we are far
away from it. SNR-300 and SNR-2 are not yet a long range commitment. In stead these
are necessary steps to answer the questions that society may have about breeders.
Casimir:
Thank you. Yes, Mr. Lovins.
Lovins:
I agree with your summary except on the minor point that breeders are no more
dangerous than other types of reactors. I do not know if I am paraphrasing quite
right. It is possible that it may turn out to be true, but I think it has never
been demonstrated. It is still a matter of subjective judgement.
Hafele:
You build the machines; then you can demonstrate it.
Lovins:
But I do not agree with Dr. Hafele's characterization of a commitment.
We have most of the energy R & D-budget going in the nuclear, particularly the
breeder, direction. Even this has indirect effects. Since a first grade technologist perceived that the political commitment is in that direction, he will be
reluctant to devote his career to solar. Then one can say, forever after, that
solar can not absorb our R & D-fund effectively because we do not have the
people.
Casimir:
It is of course in a way a technological difficulty, we all agree that the
reactors, as they exist, are pretty safe, because that makes it very difficult
really to estimate the challenges of failure.
If we are dealing with aircraft (well it is unfortunate, but occasionally one
falls down), you can produce fairly good statistics about the number of deads
per passenger mile. When you get to probabilities of 10""^,
and so on, you
are of course in a far more difficult situation from a technical point of view.
L
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I v/ould not say that wo should make them more dangerous in order to be able to
calculate the risks, but from a technical point of view it is an awkward thing
to deal with major hazards, as Dr. Farmer said, with small probabilities. For
statistics are wonderful things in that if you come to chances of 1 in lO-"'
you can not produce a representative sample from which to determin your probabilities. So you have to use a priori chances.
Well, there is a question from the floor there. You have been waiting a long
time. Please.
From the floor: (de Vries)
Thank you. I have a question for Mr. Farmer. He made a statement similar to this:
Give me or us the opportunity to show that maybe breeders are very safe and maybe
economic as well, and I will know it in say within ten years.
There is at this moment, however, a political problem especially relevant here
in Holland. Do you think it is a good decision to allocate two-thirds of your energy
R&D . budget for this option, as is the case, for instance with recent proposals in the U.K., for a new prototype breeder reactor. Because if you say yes,
it means that 'very good options and alternatives in the conservation area or
alternative energy options are not developed. For that reason I think this is
a very important question, and I would like to know your answer.
Farmer:
It is obviously difficult to answer that quickly. It is felt as we felt in 1940
to 1950, that we need a nuclear program in the U.K. , and that was reinforced at
the time of the troubles with the Suez Canal. Then we have a degree of expertise
in people and equipment which has existed to build up the thermal reactors. If
we are then of the opinion that wa can give us diversity to the energy resources
in the U.K., so that we are not wholly dependent on coal. Our oil will only
last for thirty years if we burned it all up. So we do not want to b u m it all
up. Some o f us have felt that the nuclear path was the right one to follow. That
being so, we now have to move the resources we have from the thermal reactors
to the fast breeder reactors.
In my belief and the beliefs of those w i t h whom I am associated, the problems
we have to resolve are solvable, and as of today we believe that we know as
much about the safety of that reactor as people did about water reactors ten
years ago or five years ago, in fact possibly even more. To embark on a program
of twenty to fifty reactors obviously requires, or should require, a greater
degree of understanding of the phenomena as of today than was understood in
1950. So I say we should n o t prepare to embark on a program of fifty reactors
today. In fact we could not or would not do it until the year 1990 or 2000.
It is perhaps a pity that all nations exhaust their resources, perhaps, in
trying to solve the same problems, and I would like to see greater diversity.
But, on the other hand, I would wish to point out something which I think is
relevant in this discussion.
My staff has worked very hard for fifteen years trying to understand the
technology of major hazards and the estimating of risks in advance of the
development of the risks, which is the point that our chairman was making.
This we do by identifying the failures of mechanisms which are progressive:
the number of times the p u m p s stop, the number of times the valves did not
work. These are the ways in which y o u build up experience.
This experience has in the last five to eight years been made available to
the chemical industry. T h e r e was a big explosion many years ago of ethylene
oxide, and that plant was redesigned based on a system that my staff gave to
it. There is a big fall-out now going from the nuclear industry and its
technology into the non-nuclear field.
I can see this is a very profitable line to follow, and I am not at this
touching on the non-nuclear risks as we w i l l come back to that.
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Casimir:
Thank you. Well, I think that even the anti-nuclear people would be happy to
see that the nuclear efforts have had a beneficial influence. From the point
of view of making chemical industries more safe. So tnis is at least a very
important fall-out, radioactive fall-out, of some importance.
Mr. Mansholt.
Mansholt:
Mr. Chairman, the panel is speaking of the safety and the comparison of safety
between light-water reactors and breeders, but only in the context of the reactor.
In my opinion, it would be very important if the panel would say something
about a comparison of the two systems, in the total nuclear system from the
beginning to the end plus the waste of the resulting material and not only in
a theoretical, let us say technically pure society, but also the safety, as
judged in the massification in the use of this system and these systems, in
the whole world. Thank you.
Casimir:
Yes, I think I indicated a moment ago when I said that really the choice is
not so much between breeders and non-breeding reactors, as physical devices,
but whether you want to accept large scale nuclear power, which means the
breeders. It also entails certainly the question of all the radioactive waste,
the transport of fissionable plutonium, the storage of fissionable material,
the spreading of nuclear technology everywhere and so on. And these things
have been discussed and mentioned.
Lovins, I think you would be keen to say a few things more about it.
Lovins:
Well, this is of course true, but Mansholt has raised another important point.
There are some significant technical differences which do create greater inherent
risks in the breeder fuel cycle. For example, that fuel cycle must entail fuel
reprocessing, whereas thermal reactors need not include it necessarily. In fact,
reprocessing in the United States for the light-water reactor fuel cycle is not
now economic, even if we had a plant to do it. So then, on that ground, the
transport and safeguard problems are worse with the breeder cycle.
The magnitude of materials involved are comparable, but generally somewhat
greater, with the breeder. The burn up of the fuel is much higher, so the
presence of higher actinides is much more troublesome. Likewise, the quality
of the blanket plutonium is more suitable for weapons manufacture, and the
cooling time for the fuel is a good deal shorter. These are significant issues
which I think one has to add to your general picture of nuclear hazards.
Casimir:
You would agree there?
Hafele:

I do not think so. Let me nevertheless explain why. And I want to be specific
about it.
It is true you said for the present light-water reactors, where we are only in che
process of building up that a prudent fuel cycle can be delayed. In fact, all
the present light-water reactor countries, specifically the United States,
willingly delay reprocessing because commercial reprocessing is not yet
available, and they do this by intermediate storage. And to that extent I
concur. But reprocessing for light-water reactors has to come, in any event,
because irradiated fuel elements cannot be stored on a final basis. For that
they have to undergo final treatment in any event. This is realized too, in
the meantime.
The Canadians formerly had coined the statement "throw away cycle", but there
is no such thing as throwing away and irradiated fuel element. It has to be
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prepared Cor final waste disposal. Therefore with a certain time delay, the
reprocessing has to come in, whatever kind of reactors you are operating,
I disagree with your higher actinides. With an effect of 20 or 30 1. It is the
same story with thermal reactors as it is with fast breeders.
We have in the SNR-family always designed from the operational scheme, whereas
the radioactive blanket and the core would be jointly processed, and that is
the difference. Plutonium enrichment would not be feasible at all. These provisions said to fail, are already established safeguard provisions. My group
at Karlsruhe has done a lot of work not only in fast breeders, but also in
developing safeguards techniques, and I simply must report that this is taken
care of.
Casim.i. r:
I must say, just one comment. It is perhaps a psychological factor. You travel
safely from Ottawa to Chalk River, which is one of the more inhabited parts of
Canada, and you have few people there. Your reaction to waste disposal and to
waste dumps is -a different one from what it would be if you traveled from
Rotterdam to Amsterdam by way of Schiedam and Delft, or if you traveled through
the Ruhr.
Hafele:
That is true.
Casimir;
And so it is understandable that there is the idea of "Oh well, throw it away,
put it somewhere". They have such a lot of places to put it. Still they realize
that it should not be done in the long run, but I can understand that the
reaction to begin with was a different one.
There is a question from the floor. Would you mind giving your name first? It
is easier for the record.
From the floor:(Nahm)
Even regarding the reactor itself, I am much surprised by the statement that
the breeder is safe or at least as safe as thermal reactors.
For example, Mr. Farmer mentioned the possibility that part of the reactor core
could melt down and the other half could crash down on it. This would introduce
much higher power ramps
than those which have been investigated concerning
the SNR. The problem becomes much more severe for the SNR-2
, where a much
larger number of critical masses, could possibly take form. So there might be
a large number of possible geometries with critical mass and it is very difficult to investigate all this. Even up to the time where such questions have
been answered, I would not think that the breeder could be regarded as being
safe as, or on equal foot with, the thermal reactor.
Casimir:
Could you answer that, Dr. Farmer?
Farmer:
I am in a way familiar with the type of arguments that have been going on for
the SNR, for Phoenix, for the PFA in England and the U.S.A., and the variety
of accidents which have been postulated and which have been followed are very
large indeed. We are all aware that there is a need to understand the mechanism
which will cause the reactor core to disperse itself. We are in the course of
persuing this mechanism, and I believe that we are gaining a fair understanding
of it. I think that this situation will finish as a quieter mechanism ana a
quieter accident than the classical one of the depressurization of a water
reactor.
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It is extremely difficult to understand what happens to the fuel in the
depressurization of a high pressure water reactor. I do not think our problems
are greater they aredifferent, and I have admitted to you that I would like to
know more about it. We have experiments in which we are puls'neating the fuel.
We shall hope to show within five years time that actual fuel pins pulsheated
in milliseconds to seconds, do disperse in a way that we can describe it.
And that is our aim and object.
Casimir:
There are a few other problems. One cannot speak about nuclear energy without
having in the back of his mind the possible relations to nuclear weapons or
nuclear armaments either defense armaments or possibly armaments actually used
or threatened to be used by terrorist groups.
There was one question from the floor from Mr. Fastenau to my two neighbours
stating that the NPT Review Conference was rather disappointing and asking why
and what are the expectations about tile non-proliferation treaty for let us say
five years from now. Do you have any feeling on that?
Von Ehrenstein:
We do not want to go into details, but I am rather pessimistic about the development of this treaty. Although, as I pointed out, I am glad that it exists.
It is the first step, but one has to realize that is one step of the thousands
that have to be made with success. So one is pessimistic. If it takes that long
to make the first one and then maybe the other thousands, we will not get to
where we should go.
The difficulties of course lie in the matter itself. Nov; one can think about
some future world, and the transition to there is quite nuclear to me, where
everything is under control. But I am really pessimistic about the development
in the next twenty years. We should not be desperate about it as long as we
spell out that the issues are as pessimistic as they really look. Then we may
have a certain handle for them.
Casimir:
Do you have any remarks on the non-proliferation treaty?
Hafele:
I was personally, strongly, engaged in helping to bring up the safeguard procedures for the NPT and the procedures related to it, and because of this I agree
with what the observer•said. The review conference was not as successful perhaps
as it was originally conceived to be. To the extent I can see and understand,
the real reason for it was the lack of disarmament measures by the two super
powers.
To a large extent the non-nuclear-weapon states have undergone extreme obligations that really have no example in the legal history of the past. The two
super powers have not taken major steps towards nuclear disarmament, or better
I should say arms control, because arms control and disarmament are not the
same thing. But even in the more sophisticated area of arms control, the necessary steps were lacking. And because of it, I see that a large number of countries
are reluctant to undergo severe commitments on their side: Israel, Argentina,
India, Pakistan and others.
Therefore, there is now a lack of universality. But I would not put the blame
for the lack of universality only on the non-nuclear-weapon states, rather I
would put the majority of the blame on the two super powers. Now, I am not saying
the problem is easy, but it establishes a context.
Casimir:
Thank you very much.
Yes, from the personal contacts which I have- had, I have made the same observation that many of the smaller non-nuclear countries find the non-proliferation
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treaty more or less unacceptable. The question is on the one hand, sometimes one
of national pride. But beyond this if they felt that there was really a serious
move towards armaments control, they would probably accept their own obligations.
But to accept these obligations without any move by the super powers in that
direction, or on the contrary knowing that stockpiles or warheads are increasing,
makes such a treaty unacceptable for them.
Von Ehrenstein:
I could not agree more. I mean just to give you numbers of stockpiles. There
are ten thousand nuclear warheads of the Hiroshima size in Western Europe
alone, on both sides.
Lovins:
I agree that it is the hypocris of the nuclear weapons states which is the
biggest obstacle here. In fact I should even mention that Britain, one of the
depository states of the NPT, went to Geneva openly and breached of the treaty,
which seems to me the clearest possible way of saying that they regarded it as
an undertaking of no importance.
Casimir:
Well, we are getting into politics too much here,
I would like to make, all the same, one remark. I believe that if Holland decides
to go along with the building project of reactors we should, at least, give an
example. I think we should do more that just adhere strictly to whatever conditions there are in the non-proliferation treaty which does not specify that you
have to admit all the premises to international inspection and so on. I think,
as a country, Holland could easily insist on wanting to be inspected by international teams. I mean there is no reason why w e should not. Is that a possibility?
Hafele:
I am fairly familiar with the legal mechanism o f article 3 and around it and
because all the European Community people signed and ratified the treaty. You
read them as a whole. Thereby Holland is subject to international inspection
right away.
Casimir:
I thought that in detail the inspection was rather one of books than one of
plants, but I am probably mistaken in that.
Hafele:
Well, again this demonstrates that the problems have to be thoroughly discussed
in some detail. All the design details that are related to the flov; of nuclear
materials through that facility are subject to international inspection.
Casimir:
Also as hardware?
Hafele:
As a design, and the hardware to the extent that it is related to the flow of
nuclear material through that facility, is subject to international inspection.
And that is meant in our case, and I speak for the European Community. It is,
one the one hand, that you read them within the Treaty of Rome and according
to the commitments that the m e m b e r states have undergone towards the non-proliferation treaty.It is necessary for the aareement with the IAEA to read them,
so they are subject to the international inspection,
Casimir:
Well, we have to go into more detail. It was my impression that the inspection
provided left more loopholes than is desirable, but perhaps I am too pessimistic
about that.

318

Ha fele:
I think you are.
Casimir:

Well, I hope you are right.
We have here a question.
Nienhuis:
My name is Nienhuis. I have got some remarks about the waste problem.
Mr. Hafele said in his symposiumbook on page 19, that long-term waste problems
of plutonium and other actinides in water can be ignored while they are highly
diluted, and you added at the recent RCN-Conference in Utrecht that plutonium
is considered insoluble. After the conference you went away so fast that I could
not comment on it; so I do now.
Insolubility does not mean, I think, that it does not dissolve. I mean that it
just dissolves in low concentrations. And oceans contain a lot of water to dissolve things.
Accept that insolubility does not mean that it does not dissolve. Evidence has
been given this year in Marine Science Communications that any given chemical
form of plutonium at low concentrations deposits at almost the same high rate
on a variety of surfaces and on algae. Field measurements indicate that the
oalp bed, that is zeewier in the Netherlands, might deplete each day roughly
10% of the plutonium in the water surrounding them.
That means that plants may play an important part in bringing about the chemical
and physical forms of plutonium that will persist in the ocean and these may be
chemical forms that are more soluble than the stuff you put into the ocean.
And as a last remark, the feed of phvtoplankton is algae, and this means that it
possible that plutonium can accumulate at the beginning of the food cycle.
I should like to have your comment on that.
Hafele:
I only understood 70% of the statement, but that is enough. No, I meant it
seriously. I would state that the problem of the plutonium pathways in ecology
should be understood in greater detail. So far my friends that are experts in
that field tell me that the factor, to which plutonium chemical compounds are
essentially insoluble, brings down the plutonium for incorporation below any
conceivable level. I am personally not an expert in that field and can therefore
not specifically reply. I only would say that, indeed, I would be happy to see
deeper studies in the next five to ten years for the ecological pathways not
only of plutonium, but also for iodine-129 and other isotopes.
I am sorry that I can not specifically reply.
Casimir:
Well, we shall let it go because we have no expert on this at the moment.
Lovins:
I am not an expert in Radio Ecology, but I have recently been reviewing the
literature about that subject.
Davis observed in 1956 that larvae in the Columbia River accumulated neptunium
with a concentration factor of 280 in water algae and 32 for algae in catasler
larvae. There is some evidence that plutonium is concentrated in aquatic food
webs. Much more study is needed in this field. I think it is a fair conclusion
that actinides may be concentrated in food chains.
Casimir:
Then there is a question there. I am afraid that it will have to be the last
one, for we have to stop at three o'clock.
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Schenk. -.
Well, 1 am sorry then for the rest of the audience. My name is Hans Schenk. I
would like to remind the chairman and the panel that there is still a fourth
question which has not been discussed today, and that is the question about the
non-nuclear options.
Well then, within the time that I have got now, I would like first to raise
a few points. If that is possible, if there is enough >..:: •>, I would like to
hear the comments of the panel. I do not care who.
Well, I think we have agreed upon the fact that there are non-nuclear options,
but they have not been developed. We have also agreed upon the fact that it is
clear that not enough money has been spent on these options.
Well, I think the next logical question is then why have not these non-nuclear
options been developed. Well, I think the question is rather difficult to answer.
The question has already been answered to a minor extent at the beginning of
this session when some members of the panel said that a change in mentality
has to come about: a change in the mentality o f the people. And once we have
arrived at that, we could put some money into developing these non-nuclear
options. I have some other ideas about this, and I will tell them to you.
Who is in charge of this funding, putting money into these issues? Well, of
course it is the government in most countries. And it is not only the government, but also business as has been shown by research. Then, what is the main
aim of business? It is growth, and now you can ask me if I can prove this. I
can not because I would be able to only if I were a strategic planner of
General Electric or Kraftwerk-Union.
The other options are not large-scale options, and perhaps there might be a
link there. There is another question, or another answer perhaps, and that is
the fact that we have witnessed, especially after the Second World War, an
increasing degree of diversification in business. A strange or funny thing
happened o n the way to this future: Namely, the nuclear producers, the nuclear
industry, also happens to be in the business of electrical appliances. Well
then, if they insist on selling their electrical appliances, there has to be
energy, and so energy has to be produced. This might mean, and I ask the
opinion of the panel on this, that' because of this fact it will be difficult
to reduce the amount of energy taken up by the consumer.
Thank you.
Casimir:
Thank y o u very m u c h . We are already running overtime a little bit, but I
think it is worthwhile to overrun a few minutes more if the committee will
allow it. Yes.
Now first of all, the question you raised, I think, will come up also in our
following discussion, where we have a number of representatives of political
parties. I think they might go at greater depths into this question of the
economics and the economical pressures.
On the other hand, there is one thing to be remarked, that there is a great
emphasis o n nuclear energy also in the Communist countries where the system
of economics is different. I agree that the thing has to do with the power
structure with.
the governments, but apparently it is not quite the case that
in an organization w h e r e the profit motive does not exist, in the same way let
us say, that the thing automatically changes. But I think these things may be
discussed in our following discussion.
On our program we were scheduled to say a few words about the alternative
approach, and I would like to call on Lovins to make a few remarks to that.
Lovins :
I think the key to the soft energy approach is using the less centralized, the
less electrified energy income technologies of sun, wind or chemical conversion
or the like. The key to that is diversity. There are no simple answers.
In general, however, the engineering problems are of an altogether simpler
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order than those of nuclear power. The risks of technical failure are i-..w or
nonexistent, and the cost in the United States is lower. X think hero it in
also p r ob ab ly 1 ov: e r .
Tf, for example, you wish to build a new house in the U.S. which will g«t ito
heating, cooling and hot water entirely Iron» the sun with no supplenont, t.hc
marginal investment for tile solar equipment will be about four to eight thousand
dollars. If you want to do the same thing with new electrical, nuclear electric,
investment, the investment is about twenty thousands dollars. That is a fairly
large factor difference, and I think the difference in sunlight between the
U.S. and here is much smaller than that. It is true that the burden of initial
capitalisation falls on the householder, and we are trying one way around that,
When you want to insulate your roof, and you could do the same for solar, the
electric utility company pays for it, acting as a loan company. You then pay
then back by continuing to pay your electricity bill at the old rate, and then
your bill goes down because you are using less electricity. This is a nice
innovative way to put the cost back on the utility where it would otherwise
be the initial capital cost burden of the householder, and so the householder
is not deterred from installing this system, which makes the best. use of
society's resources.
Now the speaker's remarks were perhaps warranted, but I am less concerned with
assessing blame than I am of seeing where we can go from here. The kind of
energy future I sketched for the U.S., and the corresponding one for Europe,
is just starting to be examined. For example, any EC-committee -which Dr. Casimir
chairs, as I understand is given some money for this purpose for work in Denmark. And I think it is extremely important that these studies get very much
further along before further commitments inconsistent with a non-nuclear future ;
are made.
Casimir:
Thank you. There is one other remark I should like to make. There is in postwar
technology, apart from the development in the nuclear energy direction and large
energy consumption of course, another tendency which goes slightly in an opposite
direction. That is the field of communications and data handling. Of course there
is a move towards miniaturization and working with far less energy. Well, it is
quite clear that the transistors and integrated circuits make it possible, to do
with small batteries what formerly had to be done with immense power.
1 still remember the first computer at Aberdeen proving grounds in America which
needed enormous amounts of power and large air conditioning units to get rid of
all the energy. It probably did not do very much more than the one Lovins has
in his pocket. So there is in technology' also something which shows that it is
possible to do things with very little material.
As a matter of fact the amount of silicon that will be required to give the
whole world, men, women and children, such a pocket calculator would be a very
small amount as compared to the sands of the Sahara. Not that they would have
much use for it in the present state of the economy, but that is another story.
So there is also that curious line in technology of doing more in the way of
information with less energy and less material. This is a sophisticated technology, a high technology, but it has low energy and low material consumption. It
might fit in well with the general idea of your soft technology.
Well, I am afraid we have to come to an end. Two members of the panel want to
say something, and then we have to go to our next discussion.
Dr. Hafele.
Hafele:
I promise to be brief. If what has been discussed by the last three speakers
is done realistically and not in a religious fashion, then I agree. I am also
in favour of having more R & D for other energy options, and I think in particular coal and solar are the prime candidates for it.
On the other hand, one has to recall that the capability to absorb our R & D -
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money is a constraint. For instance, I do think, that my friends in the fusion
community by and large, plus or minus, get the money they want. And it will be
difficult for them to absorb a different order of magnitude.
In all these alternatives for nuclear power, the key consideration will be the
capital for which the other needs of civilisation and developments are in comoetition. Therefore, this must be made the "yardstick", and I would be hesitant
to go enthusiastically into another technological domain without the most
comprehensive systems analysis possible. We have to be careful that we do not
go into a technology because it is not there yet. If it i; far a.'.'ay, it always
looks good.
The final remark is if we do it conscious of the proper amount of time that is
always involved and if it is, thereby, a prudent approach, I am all for it.
Casimir:
Thank you. Well be very short.
Lovins:
One sentence. Over half the energy needs of Western Europe are low temperature
heat which you can get from the; sun with presently available technology,
Cas imir:
Incidentaly, we should never forget when speaking about splar energy that we
get most of our domestic heating already from the sun. If the sun were not
there, we would be at somewhere around absolute zero. And we would really be
short of fuel. It is only a very little marginal quantity which we want to add.
Von Ehrenstein:
I think we should not concentrate major resources into nuclear energy at the
expense of developing something which could with more certainty be helping the
developing nations to bridge the gap in the standard of living. Actually it is
not a question of raising the developing nations to the present standard of
living of the industrial nations, but is is just the question of fulfilling the
basic needs of most of humanity now. I do not dare, because of the time schedule,
to ask our chairman to tell a joke, so I will not do it.
Casimir:
All right, you can do it in private.
Well, I believe we have to close this discussion with my thanks to our speakers
and members of the panel who have tried further to elaborate and to explain their
points of view in answer to the questions that have been treated here.

323

TEKST DISKUSSIE POLITIEK FORUM

Het politiek forum wordt gevormd door:
- voorzitter: Prof.dr. H.B.G. Casimir
- De heer J. Wolf, lid van het Dagelijks Bestuur van de Communistische Partij Nederland.
- De heer J. van Houwelingen, lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor de Anti Revolutionaire Partij.
- Dr.ir. J.L.A. Jansen, lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor
de Politieke Partij Radicalen.
- De heer A.G. van der Spek, lid Tweede Kamer der Staten Generaal
voor de Pacifistisch Socialistische Partij.
- Drs. Th.H. Joekes, lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor
de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
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Casimir:
Het laatste nummer van h e t programma, als ik het 20 mag noemen en het is een
bijzonder genoegen voor m e om hier een aantal vertegenwoordigers van politieke
partijen te mogen begroeten. U heeft inmiddels gezien dat er een aantal veranderingen zijn, de heer Haks is vervangen door de heer Wolf, de heer Van Houvielingen, de heer Jansen zijn aanwezig, de heer Van der Spek is aanwezig en verder
is hier nog aanwezig, niet op het programma, de heer Joekes, vertegenwoordigende
de VVD. De heer Terlouw heeft helaas wegens een andere bijeenkomst verstek moeten laten gaan.
Ik zou willen voorstellen dat in overeenstemming m e t de afspraak elk van de hier
aanwezigen eerst een korte uiteenzetting geeft over zijn standpunt. Daarna kunnen er misschien enkele vragen zijn hier van de tafel zelf, maar het lijkt me
beter dat er dan vragen gesteld worden uit de zaal om dit standpunt nog nader
toe te lichten.
We moeten ergens beginnen. Zullen we dan maar van rechts naar links werken in
dit geval geometrisch gezien van mij uit, om geen misverstand toe stand te
brengen, mijnheer Van der Spek als u wilt beginnen.
Van der Spek:
Hoe lang ongeveer?
Casimir:
Wij dachten vijf a zes m i n u t e n , kan dat?
Van der

Spek:

Het gaat mij te ver om een principieel standpunt tegen gebruik van kernenergie
voor energieopwekking in te nemen. Ik geloof dat dat ook niet nodig is, maar
gegeven het feit dat ten aanzien van de risico's verbonden aan de kernenergie
nog altijd veel onduidelijkheid bestaat, er zijn bij de deskundigen nog al uiteenlopende meningen en ik vind dat je in zo'n geval de aard van de risico's niet
het voordeel van de twijfel moet geven en zeggen je moet het maar doen, is ons
standpunt dat we voorlopig zeker niet de voorziening door kernenergiecentrales
van onze energiebehoefte moeten uitbreiden. Dit kan pas dan, wanneer de waarborgen aanzienlijk verbeterd zijn, die kunnen nooit 100% zijn zoals sommige
mensen wel eens eisen, dat is nergens het geval, maar nu zijn ze in ieder geval veel te gering. Dat is des te beter mogelijk naar mijn mening omdat er bij
de ontwikkeling van de energiebehoefte mogelijkheden zijn, maar ook al ontwikkelingen zijn in de zin van een ombuiging van de verwachte exponentiële groeidoorzetting. Ik denk- aan de laatste gebeurtenissen bij de SEP ten aanzien van
het elektriciteitsverbruik in Nederland, dat aanzienlijk achter blijkt te zijn
gebleven bij zelfs de laagst bijgestelde ramingen die men daar heeft gehouden.
Daarmee is dus in ieder geval ten aanzien van onderzoek naar alternatieve energiebronnen zeer veel tijd gewonnen. Ik geloof dat sterker nog dan in het algemeen voor kernenergie de bezwaren gelden voor de snelle kweekreactor in verband
met de plutonium-produktie. De bezwaren waar het om gaat zijn uiteraard, ze zijn
hier ook al ter discussie geweest, milieu-bezwaren. Niet alleen thermische,
maar voor het bezwaar wat daarstraks even wat uitvoeriger aan de orde kwam van
de concentratie in de voedselketen van kunstmatig radioactieve stoffen, de kwestie van ongelukken en ongelukjes bij winning, transport, opslag, splijtbaar materiaal in de reactor zelf. Ook weer bij transport, opslag van reactorprodukten
en met name de opslag van het afval waar, geloof ik het voornaamste probleem ligt
van de milieu- of in het algemeen van de risico's, die van deze aard zijn, de
milieubezwaren of de risico's van ecologische aard. Daarnaast zijn er uiteraard
militaire aspecten, ik geloof dat ook hier weer met name voor de snelle kweekreactor de gevaren zeer duidelijk zijn. Ik w i l niet uitvoerig zijn, en ik heb
op verzoek in het symposiumboek een stukje geschreven waar enkele opmerkingen
over internationale verdragen op dit punt genoemd staan. De waarborgen die men
hier en daar heeft geprobeerd in te voeren zijn naar mijn gevoel zeer onvoldoende. Ik verwijs verder naar het artikel. Ik geloof dat er grote risico's
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zijn, niet alleen van overheden, maar ook van de kant van groepen, terroristische
groepen zoals ze wel genoemd worden. Hoewel ik de overheden ook dikwijls eigenlijk als terroristische groepen zie, die hier een naar gebruik van zouden kunnen maken. De gegevens ten aanzien van Amerika zijn de laatste tijd ook zeer
duidelijk en dat is toch een land waar men de technologische vooruitgang in het
algemeen door weinig andere overwegingen opzij laat schuiven. Deze gegevens zijn
zo duidelijk in de richting van waarschuwen tegen wat er gebeurt als men zonder
meer doorgaat, dat het zeker in deze context een teken aan de wand is. Naar mijn
mening is het dan ook niet zo dat de huidige problematiek waar we in Nederland
voor staan onherroepelijk is. Wanneer de regering zijn conclusies trekt uit de
risicorapporten die onlangs verschenen zijn en wanneer die conclusies zouden
luiden dat de oorspronkelijke beslissing van op vrij korte termijn drie nieuwe
kernenergiecentrales niet zou worden veranderd, dan zal volgens de toezegging
van minister Lubbers van Economische Zaken dat nog niet betekenen dat er onherroepelijke dingen gaan gebeuren voordat over enkele maanden het algemeen energiedebat in de Kamer plaats vindt. Onherroepelijke dingen in de zin van het in gang
zetten van de procedure van de planologische kernbeslissing, van het doen van
handelingen waar financiën mee gemoeid zijn, bestellingen e.d. Hij heeft in het
algemeen gezegd: de Kamer zal niet voor voldongen feiten worden geplaatst. Met
andere woorden, we hebben eigenlijk wel de zekerheid nu, dat pas na het debat
over de energievoorziening in het algemeen, definitieve stappen zullen worden
gezet. Ik ben van mening dat bij dat debat met grote nadruk zal moeten worden
gesteld dat de oorspronkelijk regeringsbeslissing niet rijp is om op zo korte
termijn te worden uitgevoerd én op grond van overwegingen van meevallende energiebehoeften, op grond van overwegingen van mogelijkheden om de energiebehoeften
verder terug te dringen, op grond van overwegingen van op korte termijn voor
bepaalde zaken. Er zijn er daarstraks hier twee genoemd, zon en kolen, op middellange termijn voor andere zaken, op langere termijn nog weer andere soorten van
energiewinning. Er is tijd nodig om daar verder onderzoek naar te doen en zelfs
ook aan de uitvoering van het gebruik daarvan te beginnen. Mijn mening is dat
op grond van deze overwegingen en met name natuurlijk op grond van de veiligheidsrisico's, zowel de ecologische als de militaire veiligheidsrisico's, deze regeringsbeslissing zeker voor een aantal jaren in de ijskast moet worden gezet.
Casimir:
Ik dank u zeer. Mag ik dan nu Van Houwelingen vragen.
Van Houwelingen:
Voorzitter, allereerst- wil ik graag de organisatie bedanken voor de geweldige
documentatie die wij gekregen hebben. Dat was erg fijn. Voor de rest heb ik zojuist gekregen een aantal korte verslagen van de verschillende panels. Ik zou
zowat in de verleiding komen om daar op te reageren. Op één punt kan ik het niet
nalaten. Ik vind dat ze hier en daar wel erg politiek zijn geformuleerd. Als ik
lees bijv. dat op grote schaal toepassen van kernenergie niet verantwoord is
voordat het afvalprobleem definitief is opgelost, dan zijn dat eigenlijk uitspraken waar we politiek ook erg mee uit de voeten kunnen. Ik weet niet of dat
nou precies uw bedoeling gewfeest is.
Casimir:
Bedoelt u dit nu als lof of als kritiek?
Van Houwelingen:
Dat laat ik graag aan uw oordeel over. Ik zit hier namens de ARP, hoewel achter
mijn naam het woord CDA staat. Daar zou ook over gediscussieerd kunnen worden.
Wij hebben heel nadrukkelijk medeverantwoordelijkheid voor het projekt snelle
kweekreactors zoals die op dit moment aan de gang is in Duitsland. En daarbij
hebben onze volgende motieven een rol gespeeld.
In de eerste plaats dat juist vanuit onze grote zorg ten aanzien van de veiligheid wij hebben gemeend door deelname van Nederland een vinger aan de pols ge-
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houden zou kunnen worden. En een tweede argument vloeit rechtstreeks voort uit
onze zorg, uit onze verantwoordelijkheid voor de energievoorziening, niet alleen
voor Nederland, maar voor deze wereld ook op wat langere termijn. Ook in de afgelopen jaren hebben wij geprobeerd inhoud te geven aan wat vinger aan de pols
houden betekent en in toenemende mate zijn wij bezorgd of inderdaad door deelneming van Nederland daar iets van geëffektueerd zou kunnen worden en dat betekent dat binnen onze partijen heel nadrukkelijk toch de tv/ij fels toenemen of we
aan deze zaak verder moeten meedoen. De discussie over kernenergie wordt vaak
ten onrechte los gemaakt, politiek ook, vanuit het kader van het totale energiebeleid. Wij wensen dat heel nadrukkelijk niet te doen. Wij vinden dat ook als je
praat over kernenergie je dan niet los kan maken van de totale problematiek van
de energievoorziening, problemen die daarbij een rol spelen als grondstoffen,
ook voor wat betreft olie en aardgas, probleem van het milieu als je ook andere
vormen van energie gebruikt en het allermoeilijkste punt ten aanzien van kernenergie vinden wij de ethische kant. Of het inderdaad verantwoord is om dit
soort technieken toe te passen. Gaan wij met het grootschalig toepassen van
deze techniek ons niet te buiten aan de grenzen die ons gesteld zijn? Die twijfel is heel nadrukkelijk aanwezig als wij ons standpunt bepalen ten aanzien van
kernenergie. Kernenergie is dan onze conclusie, is geen goed alternatief. Wij
vinden en dan zal ik me kunnen vinden in het kort verslag van de panel techniek
in het vierde punt, dat enerzijds activiteiten gericht moeten worden op het
tegengaan van uitbreiding, maar tegelijkertijd dat er ook iets gedaan moet worden aan de huidige problemen. We moeten realistisch zijn, omdat op deze wereld
min of meer op grote schaal kernenergie wordt toegepast.
Een laatste opmerking, voorzitter, anders ben ik misschien toch al weer te lang
bezig, iets over de relatie politiek en wetenschap. Een geweldig moeilijk prob l e e m vind ik het voor mijzelf, voor mijn eigen standpuntsbepaling, dat je inderdaad nooit kan spreken over deskundigen die helemaal vrij zijn, die op een
bepaald moment geen belangen hebben. Ik dacht dat juist universiteiten een heel
goed kader zou kunnen zijn waarbij de discussie gevoerd zou kunnen worden. Voor
politici is het niet zozeer belangrijk waar deskundigen het met elkaar niet
eens zijn, maar eigenlijk zou het er ons om gaan een oordeel, een politiek oordeel, te geven op die gebieden waar de deskundigen het wel eens zouden kunnen
zijn. En dan, als ik het woord deskundigen noem, dan vind ik dat w e het inderdaad moeten hebben over deskundigen die op dit terrein geen belangen hebben en
dat vind ik het geweldige moeilijke probleem bij het politiek antwoord geven
op: Mag je kernenergie wel of niet toepassen?
Casimir:
Ik dank u zeer. Mag ik dan nu Joekes

vragen.

Joekes:
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik zit hier voor de liberale partij omdat achter mijn naam de letters W D staan. Het is onvermijdelijk dat beknoptheid zoals ons terecht opgelegd tot een zekere oppervlakkigheid leidt. Ik voeg
daaraan toe dat ik in dit gezelschap echt wel met een bijzondere schroom spreek,
want ik ben geen Delftenaar of iets wat daar op lijkt. De energievoorziening is
mijn uitgangspunt en ook ik plaats met Van Houwelingen en voorgaande sprekers
dit probleem in de totaliteit van het energiebeleid. Ik geloof dat het ook zinloos zou zijn om het anders te zien. Ik ben ook van mening dat wij überhaupt
vandaag en gisteren praten over de problemen van snelle kweekreactoren, niet
anders dan omdat het over enkele jaren zo zal zijn dat er een internationaal
tekort aan energie zal zijn, dat opgevangen moet worden. Ik meen ook dat we het
daar allemaal over eens zijn. En daarbij hebben dan het soort reactoren waar we
het nu over hebben, het grote voordeel dat ze niet alleen brandstof gebruiken,
maar een beetje cru gezegd ook brandstof maken. De problemen intussen die het
thema van deze samenkomst vormen, de gevaren, de risico's, die onderschatten
wij allerminst. Als ik het goed zie dan is in de eerste plaats het accent van
die problemen geleidelijk w a t minder op het stralingsgevaar komen te vallen en
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wat meer op een aantal andere risico's. Ook. al omdat men de betrekkelijkheid
van dac stralingsgevaar wat meer is gaan beseffen dan vroeger en ook meer technisch in staat is om het in de hand te houden. Risico's zoals afval. Ik heb de
indruk dat dat nog een van de niet voldoende opgeloste risico's is. En er is in
de vorige discussie het éen en ander over gezegd, het competeert mij niet om er
wat aan bij te dragen, ik ben me er van bewust dat het een, ook in omvang groeiende moeilijkheid zal zijn. Maar zo'n afvalprobleem dat geldt als moeilijkheid
natuurlijk voor alle reactortypen. Dat is helemaal niet specifiek voor deze snelle
broeder. Er zijn wel een aantal andere technische gevaren die daar sterker gelden
dan in andere types en ik geloof dat wij daar wel degelijk mee rekening moeten
houden. Een ander risico is, Van der Spek noemde het al even, waarbij hij onder
de terroristische organisaties ook regeringen rangschikte, wat ik een heel
interessante opvatting vind, namelijk dat het gekweekte plutonium in verkeerde
militaire handen terecht zal komen. Nou lijkt mij zoiets wat Nederland betreft
en we hebben het toch heel in het bijzonder over Nederland, een gevaar dat praktisch nihil is. Ik vind het erg interessant om te merken dat er mensen zijn in
deze zaal die de mogelijkheid meer dan nihil achten dat in Nederland gekweekt
plutonium in verkeerde militaire handen zal vallen, maar dat horen we straks in
de discussie dan wel.
Een ander gevaar, dat van sabotage is ook al even in deze discussie genoemd.
Ik geloof dat we goed moeten beseffen aan de ene kant als wij voor sabotage gevaren uit de weg gaan, dan kunnen we eigenlijk niets meer in een samenleving
doen. Dan kunnen we ook niet meer met vliegtuigen vliegen, dan kunnen we ook
niet meer met treinen rijden, dat is een soort gevaar waarvoor je niet kan uit
de weg gaan, tenzij je je hele activiteit bereid bent lam te leggen. Anderzijds
juist omdat die dingen zo kwetsbaar zijn, juist omdat de omwoners zo kwetsbaar
zijn moet je daartegen natuurlijk extra stringente veiligheidsmaatregelen nemen.
In deze trits van risico's tenslotte het element van het menselijk falen, dat
je ook dikwijls hoort, de bedieningsman die een fatale fout maakt, misschien
kunnen we een zekere geruststelling, een zekere troost putten uit het feit dat
dit nou een van de omstandigheden is, waarin de man die de fout zou maken zelf
het eerste en onverbiddellijke slachtoffer is.
Uit de zaal wordt gezegd dat wij daar niets mee opschieten.
Ja zeker schiet u daar mee op. De achttiende-eeuwse Engelse wijsgeer Dr. Johnson
had een gezegde waarbij hij zei als een man weet dat hij binnen veertien dagen
wordt opgehangen hem dat een wonderbaarlijk sterke concentratie geeft. En ik
geloof inderdaad dat dit een element is. Ik geloof dat daarbij een heel ander
element is van een heel andere orde, wat misschien de technici wat beter zullen
begrijpen, dat er ook bepaalde systemen zijn waardoor menselijke fouten zoveel
mogelijk worden uitgeschakeld. Maar er zijn ook mensen die niet met risico's
durven leven, ik hoop dat ze rustig slapen 's-nachts. Nogmaals ik onderschat
die risico's allerminst, natuurlijk niet, dat zou krankzinnig zijn. Ik geloof
ook niet dat we er in paniek voor moeten weglopen. Dit alles neemt niet weg
dat wij ook natuurlijk naast de ontwikkeling van de kernenergie de zogenaamde
alternatieve opties moeten blijven volgen en mijn collega's hebben ook in het
Parlement nog onlangs ervoor gepleit meer geld daarvoor beschikbaar te stellen.
En tot besluit tegenover al die gevaren en nadelen misschien toch ook een paar
voordelen. De produktie van deze apparatuur van kerncentrales brengt mee, niet
alleen hoog gekwalificeerde, maar ook strukturele werkgelegenheid.
Casimir:
Bijval en kritiek tegelijk!
Joekes:
Ik ben erkentelijk voor deze staande ovatie. Voorzover die ironisch bedoeld zou
zijn zal ik hem doorbrengen aan al diegenen die op het ogenblik werkloos zijn.
Nee, je mag nooit wat terugzeggen, dat is nooit zo leuk. Kernenergie brengt
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daardoor ook, aangezien energie onderdeel van groei is, grotere welvaart. Ik geloof in een zo groot mogelijke en zoveel mogelijk gespreide welvaart, ik geloof
m e t name in groei. Ik heb de indruk dat niet allen in deze zaal h e t m e t mij
eens zijn. Dat is een discussie op zichzelf. Aan die groei kan deze energiebron
bijdragen. En als laatste punt: voor mij is de bijzondere betekenis van dit
soort reactor, dat inderdaad tenminste evenveel kan maken als het verbruikt en
als het goed is, meer, dat het de stap is naar de uiteindelijke oplossing van
h e t energieprobleem. En dat kan uiteindelijk worden opgelost, dat weten de technici onder u veel beter dan ik. Maar ik weet het voldoende, ik geloof dat we deze
dingen nodig hebben, laten we ze maken. Laten we uiterst voorzichtig zijn, maar
laten we er niet bang voor zijn. Dank u wel.
Casimir:
Dank u zeer. Dan mag

ik thans het woord geven aan Jansen.

Jansen:
Mijnheer de voorzitter, ik dacht dat de discussie die hier gevoerd werd over
Kalkar en eigenlijk de discussie over Kalkar in het algemeen, dat je die moet
opvatten als een symptoom van iets dat veel dieper zit. In de eerste plaats is
Kalkar het symptoom van het verschijnsel kernenergie, het topje van het verschijnsel kernenergie, maar dan zijn we er nog lang niet, dan zit er nog veel
meer onder. Ik denk bijv. aan protesten tegen het afsnijden van de rivierbocht
bij Nijmegen. Ik denk aan protesten tegen het boren naar gas op Ameland, ik denk
aan varhalen die we gehoord hebben ten aanzien van het boren naar gas in Bergen.
Er zijn veel van die symptomen die, laten we zeggen nogal emotioneel naar buiten gebracht worden en ook emotioneel naar buiten komen. In een aantal gevallen,
zeker niet in alle, maar in een aantal gevallen is het toch wel zo, dat je moet
zeggen, ja als je nu hier rationeel naar gaat kijken en zegt wat is er nou eigenlijk aan de hand, dat je dan moet zeggen: nou ik vind het eigenlijk allemaal
maar een beetje overtrokken. Dat gevoel dat overkomt mij nogal eens een keer.
Toch vind ik, dat we juist omdat we spreken over symptomen we die achtergrondbeweging, die toch kennelijk in de samenleving op gang is, en die misschien niet
altijd even zuiver naar buiten komt, moeten onderkennen. De heer Van Houwelingen
zegt: in mijn club of laten we zeggen in de club waar ik regelmatig verkeer,
het CDA, is gerede twijfel. Twijfel aan de zin van kernenergie, twijfel aan de
w i j z e waarop het met onze samenleving gaat. Ik zou aan hem willen zeggen dat ik
die twijfel als ik voor mezelf spreek, ook gekend heb. Als ik in '66 bijv. minister van economische zaken zou zijn geweest zoals Joop den Uyl dat was, dan zou ik
waarschijnlijk ja gezegd hebben tegen Kalkar. Dat zou ik waarschijnlijk gedaan
hebben. En dat heeft Den Uyl dan ook gedaan.
Ik dacht dat dit alleen maar illustreerde, zeker ook als je de aarzelingen die
o n z e minister-president op het ogenblik toch wel op tafel legt, in dit opzicht
verstaat, dat ook bij hem en niet alleen bij hem, maar dat in grote b r e d e lagen
van onze bevolking een stuk beweging op gang is gekomen. En dat is belangrijk.
Ik kom daar dadelijk aan het eind van mijn betoogje op terug waarom ik dat belangrijk vind. Als ik nu ga kijken naar de informatie die uit deze dagen tot
ons gekomen is en ik zie dan vooral de korte verslagen van de panel-discussies,
dan vind ik dat voor wat betreft de economie men eigenlijk zegt: de economie in
enge zin is niet doorslaggevend voor het beschouwen van het probleem Kalkar.
Een hele korte samenvatting. De techniek, we zitten eigenlijk te aarzelen tussen: moeten we nu kernenergie overbodig maken of moeten we nou dat afvalprobleem
gaan oplossen. D a t is de aarzeling die je in die club tegenkomt. Ten aanzien van
het m i l i e u daar vind je grote onenigheid. Wat betekent kernenergie, w a t betekent
Kalkar voor het milieu, voor de volksgezondheid. Er bestaat grote onenigheid.
Ten aanzien van het militaire aspect, en we hebben dat zojuist ook weer een keer
gehoord, merk je dat er wel vertrouwen is in verdragen en dat er geen vertrouwen
in is en ook hoor je en ik dacht dat Lovins dat had duidelijk gemaakt zeggen,
van ja maar als die verdragen nou komen, w a t betekent dat dan? En ik kom daar
m i s s c h i e n nog op terug. Wij als politici en ik geloof inderdaad dat het terecht
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is wat Joekes 2oi , dat Ter louw, die we helaas moeten missen, in dit forum degene
sou zijn geweest die er echt wat van weet, ook al ben ik Delftenaar. Ik meen
dat Joekes daar even naar verwees, op een zeker ogenblik. Ik durf niet te zeggen dat ik er ook maar iets van weet. Dus wij moeten het daarmee doen, met wat
u voor ons op tafel hebt gelegd, want als u het voor ons niet op tafel legt,
wie zal het dan doen? En wij moeten dat dan gaan bekijken en dan krijg je naast
het objektieve gebeuren van hedenmorgen en van gisteren het subjektieve gebeuren
van nu. Want het gebeuren wat nu plaats vindt is een volstrekt subjektief gebeuren. Het is een kwestie van het bekijken van deze problemen ten aanzien van
waarden, die wij vertegenwoordigen, waarden die wij voor onszelf hebben en een
inschatting van verwachtingen. Het is een inschatting van mogelijkheden, van
waarschijnlijkheden, die we tegen elkaar gaan afwegen. Als ik dan zeg vanuit
welk type van waarden ik dit probleem benader dan is dat het probleem van de
vrede. Wat betekent Kalkar, wat betekent kernenergie voor de vrede? Wat betekent het voor welzijn en voor welvaart? Je krijgt dan te maken met de aard van
de risico's die je loopt, de angstgevoelens die je oproept enerzijds en aan de ,
andere kant reële angstgevoelens die er zijn bij mensen over: zal het niet fout
gaan met de energievoorziening, zullen we niet vastlopen. Dat zijn reële angstgevoelens die er ook zijn. Het milieu, de nadelen van andere technologieën zoals
kolen, die zijn ongetwijfeld aanwezig, maar misschien makkelijker op te lossen.
De kwestie van de macht, die voor mij persoonlijk heel zwaar weegt, en dan kom
ik nog even terug op-: wat betekenen nou die verdragen, die non-proliferatie
verdragen. Als ik dat voor mezelf doordenk en ik heb er echt veel over nagedacht, misschien niet genoeg over gelezen, kom ik voor mijzelf tot de conclusie
dat we bezig zijn naar een technocratie op wereldschaal te gaan, wat voor mij
uiterst verfoeilijk is. Je kunt je dan de vraag stellen als je nou al die waarden, die toetsingen hebt gedaan, is dan kernenergie nog aanvaardbaar? Kan dat?
Ik zou niet willen zeggen: kernenergie nooit! Een politicus zegt nooit, nooit.
Ik bedoel die houden altijd wel een slag om de arm en dat ga ik dan nu doen.
Wanneer is kernenergie aanvaardbaar? Wat ik nu zeg is niet in volgorde van belangrijkheid, maar zo een aantal dingen die bij me opgekomen zijn. Allereerst
zul je er zeker van moeten zijn dat je geen macro-risico's loopt. Uit de stukken is wel gebleken wat daarmee bedoeld wordt. En de tweede plaats zal het moeten kunnen op kleine schaal. In de derde plaats zal het, ik zou zeggen economisch gezien, ruim voordelen moeten hebben. Dat betekent dus besparingen in het
totaal kader van het energiebeleid, want dat ben ik met de overigen eens. Het
heeft natuurlijk geen zin om kernenergie op z'n eentje te bekijken. Het afvalprobleem zou moeten zijn opgelost. Als daar proeven voor nodig zijn, grootschalige proeven, om dat probleem te kunnen oplossen, dan zeg ik nee. Dan zeg
ik de risico's van die proeven zijn mij te groot. Even goed als ik tegen de
spuitbus op het ogenblik nee zeg. Het lijkt heel ver weg, maar het zit eigenlijk heel erg dicht bij. De kwestie van de staat in de staat die ik net even
aanhaalde, móet zijn opgelost. Als dat niet is opgelost is kernenergie voor mij
onaanvaardbaar. De kwestie van de proliferatie die daarmee samenhangt, moet
goed geregeld zijn. Ik kan nu een aantal voorwaarden opnoemen waarvan je eigenlijk moet zeggen, dat is binnen enkele jaren niet oplosbaar, niet aanvaardbaar.
Je kunt zeggen dat ik een flauwe streek uithaal, door een zodanig aantal voorwaarden op te noemen dat kernenergie daar nooit aan kan voldoen en dat ik dus
zeg, nou ja, het mag eigenlijk misschien wel, maar in feite van het mag nooit.
Wat dan? Als we willen ombuigen is dat weer zo'n inschatting waar we de tijd
voor nodig hebben, 20-25 jaar op wereldschaal. Dan moeten wel wel nü beginnen.
We hebben ongeveer 25 jaar nodig. Als je nu begint met te werken aan een heel
gericht politiek programma wat kernenergie overbodig maakt, dan moet je je realiseren dat je te maken hebt met een samenleving in beweging. Vergelijk het
met een enorme olietanker die op een rots afvaart? daar helpt het niet'als je
snel aan het stuurwiel gaat draaien als je vlakbij de rots bent. Nee, lang van
tevoren zul je daar al bezig moeten zijn om bij te sturen. Dat betekent: bijsturen moet nü. En daarom zijn de beslissingen die de regering nu gaat nemen
zo belangrijk, omdat het bijstuurbeslissingen zijn, die een andere kant uit-
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wijzen. Mogelijkheden zijn er op tafel gekomen de afgelopen dagen, tal van
mogelijkheden. Ik geloof dat het niet zinvol is als ik die nu zou gaan opnoemen. Bovendien zou ik er altijd in te kort schieten. En dan tenslotte toch
even om met de werkgelegenheid te eindigen. Ik dacht dat zo'n samenleving in
de richting van energiebesparing moet gaan, en dan in de eerste plaats datgene
wat de Stichting Toekomstbeeld der Techniek bedoelt. Maar daarna, veel verder,
strukturele ingrepen in de wijze waarop wij samenleven. Dat betekent dat daarmee geen werkeloosheidsprobleem ontstaat, maar dat je daarmee werkgelegenheidsproblemen zou kunnen oplossen. Hierbij wou ik het even laten, mijnheer de voorzitter.
Casimir:
Dank u zeer. En tenslotte de heer Wolf.
Wol f:
Uw symposium heeft de afgelopen dagen zowel het vraagstuk van de snelle kweekreactor alsook de vraagstukken van de kernenergie in het algemeen besproken.
De vele twijfels die in het bijzonder zijn uitgesproken over de kweekreactor,
heeft mij gestaafd in mijn mening dat Nederland zou moeten afzien van verdere
deelname aan het snelle kweekreactorproject in Kalkar. Zowel wat de tweede fase
betreft, waarover reeds gesproken is, als ook een gehele terugtrekking uit het
project. Ik geloof wel dat de discussie geleerd heeft dat de concurrentiebelangen
van grote Nederlandse industriële ondernemingen, oftwel in Nederland gevestigde
multinationals, een grote rol hebben gespeeld bij het deelnemen van ons land aan
dit project. En ook de Westduitse belangen op dit gebied zowel mogelijk ook op
ander gebied, met name ook in verband met het makkelijker gebruiken van produkten
van kweekreactoren voor militaire doeleinden, zal daar niet vreemd aan geweest
zijn. Het zijn deze faktoren die van belang zijn, zonder ze in volgorde van belangrijkheid te willen afwegen tegen het onvoldoend economische karakter van
deze vorm van energie-opwekking, de gevaren voor mens en milieu. Tesamen moeten
deze faktoren leiden tot het verwerpen van de deelname aan dit project. In het
symposium zijn ook aan de orde gekomen de vraagstukken van de non-proliferatie.
En ongetwijfeld is het zo dat het huidige verdrag vele gaten heeft, ook tot
stand is gekomen als gevolg ook van het wederzijds doen van concessies, van het
sluiten van vele compromissen. Maar het is niet zo dat, gezien ook de moeilijke
positie misschien die dit verdrag heeft, wij van onze kant ons zouden moeten
onthouden van iedere medewerking aan h e t ondermijnen van dit verdrag. En op
geen enkele wijze medeplichtig te zijn aan een dergelijke ondermijning. Daarbij denk ik in het bijzonder ook aan de mogelijkheden dat, via de Westduitse
leveranties van de kerncyclus aan Brazilië en van het contact dat daarom ook
loopt met Zuid-Afrika, aan een zodanige proliferatie verdere medewerking zou
worden gegeven. In het bijzonder wil ik daarbij onderstrepen dat h e t in deze
situatie voor ons land van uitzonderlijk grote betekenis is om steeds weer opnieuw te bevestigen dat wij ons richten tegen het totstandkomen van een Europese
kernmacht, die op een o f andere manier ook een nucleaire optie aan West Duitsland zou geven. Het lijkt mij dat in dit opzicht een nucleaire discriminatie
van West Duitsland noodzakelijk is. Zo gesproken over kernenergie in het algemeen. Wat dat betreft zou ik willen onderstrepen dat de communisten van mening
zijn dat de positieve mogelijkheden die de kernenergie biedt voor de mensheid
voor ons land ook, nooit en te nimmer mogen worden onderschat. Maar dat wij,
en te meer nog als dat zou geschieden in een ander maatschappelijk systeem,
wat ons land betreft, op dit punt niet gedwongen zijn tot een overhaast standpunt en tot een overhaasting bij het nemen van beslissingen. De bijzondere
situatie waarin ons land op energetisch gebied verkeert, de aanwezigheid van
grote hoeveelheden aardgas geeft wat dit betreft al een argument. Ik moet echter
daarbij enkele opmerkingen maken. Er w o r d t gewezen op het vraagstuk van de werkgelegenheid. Ik vind dit een onzuiver gebruik maken van het vraagstuk van de
massa-werkeloosheid die in ons land bestaat. Vooral als dat in w e z e n uitgaat,
als er op aangedrongen wordt op snelheid, van de zijde van grote concerns die

332

zich dan wenden tot de ministeries, tot minister Lubbers bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zijn ?.e bezig met hot sluiten van fabrieken of" hebben als jonkheer
bijvoorbeeld de hele tijd rond gelopen door hun eigen concern om bedrijven
te sluiten. Tevens moeten we voorzichtig zijn met teveel te spreken over alle
gevaren van de kernenergie, elk scheurtje in Dodenwaard bij wijze van spreken
met argusogen te betrachten, en tegelijkertijd te vergeten dat er talrijke kernwapens in ons eigen land liggen opgeslagen. Ik wilde besluiten met iets te zoggen over de kwestie van de vrijheid van het wetenschappelijk ondersoek. Ik geloof dat de vele veiligheidsmaatregelen waarover gesproken is, ook in de discussies in de panels, zulke krankzinnige omvang zou kunnen aannemen dat daarmee
tegelijkertijd de vrijheid van het wetenschappelijk onderzoek, de vrijheid van
de onderzoeker om de resultaten van zijn onderzoek in het openbaar ter discussie
te stellen, ernstig zou worden aangetast en tegelijkertijd met zich mee zou
brenger, een aantasting van het democratische stelsel. Met. lijkt mij wat dat betreft ook de discussies in het symposium hebben aangetoond hoe belangrijk het is
dat de wetenschapsmensen en technici zich nooit laten afsnijden van wat in de
maatschappij als geheel eigenlijk aan de gang is. Nooit te dulden dat er tegenover elkaar gesteld worden de technici, de wetenschapsmensen en de maatschappij
in zijn geheel. Laat ik ook een woord van een filosoof aanhalen, dat deed Joekes
net ook. Ik zou dan het woord van Kant willen aanhalen die tegen denkers en onderzoekers zei: "Wordt geen cycloop, want cyclopen kijken altijd maar met een oog".
En dat is niet nodig, we moeten kijken met alle ogen waarover we tesamen beschikken, en die kunnen we pas gebruiken als de wetenschap, de techniek, samengaat met
grote openbaarheid, met grote vrijheid van discussie.
Casimir:

Dank u zeer. Wel mag ik misschien als eerste ronde vragen of naar aanleiding van
deze verklaringen leden van het panel nog nadere toelichting zouden willen geven.
Of zullen we eerst vragen uit de zaal afwachten?
Geen behoefte op dit ogenblik te reageren?
Daar hebben we drie lieden, u maakt maar uit wie de eerste was. Aan die kant hebben we een. We zullen eerst een van deze kant hebben, dan iemand van die kant en
dan t.wee daar.
Zaal:
Ik wilde de volgende vraag voorleggen aan het panel. Het is bekend dat minister
Lubbers onlangs het voornemen heeft bekend gemaakt om in ieder geval Nederlandse
deelname voor de SNR-2 niet te laten doorgaan. IJ weet ook dat daar verzet tegen
gekomen is van de belanghebbenden in enge zin. U weet ook dat er een NAI-studie
uitgekomen is, die waarschijnlijk bijgedragen heeft bij de besluitvorming van
de minister. En in deze studie is naar voren gekomen dat de kostprijs voor de
snelle kweekreactoren onzeker is om op z'n zachtst te formuleren, en bovendien
dat eventuele baten van de gelden die wij er in stoppen, alleen zullen optreden
als we straks snelle kweekreactoren in ons eigen land gaan bouwen. Ik wil nu nog
niet praten over het feit dat daarmee al een situatie geschapen is die straks
ernaar tendeert te zorgen dat wij in eigen land snelle kweekreactoren zullen
gaan bouwen als gevolg van de baten die we terug willen krijgen. Bovendien komen
we in dilemma's met betrekking tot export van snelle kweekreactoren, waarbij
dus de recente kwestie met Zuid Afrika waarschijnlijk nog maar een voorspel genoemd moet worden. Die problemen liggen eigenlijk allemaal besloten naar mijn
gevoel in een eventuele deelname onder de huidige voorwaarde van Nederland in
het Benelux-project. Ik wil er nog een paar punten aan toevoegen. We zijn er nog
op andere manieren in betrokken, Nederland moet bijv. meedoen met het leveren
van plutonium voor de Kalkar-reactor en daar moeten we weer lichtwaterreactoren
voor hebben, anders moeten we het plutonium ergens anders gaan kopen. Misschien
lukt dat wel want veel mensen willen het graag kwijt, maar goed. De bijdrage
in het Benelux-project domineert al jarenlang hier in Nederland het R & Dbudget, met inderdaad een percentage van meer dan 50%. Daarmee worden dus alternatieve opties, zoals ik daarnet ook aan de heer Farmer voorlegde, afgeslo-
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ten on ik vind het erg belangrijk dat men zich dat realiseert als we met dit
project doorgaan. Nog een laatste punt: men kan zich afvragen hoe geschikt het
is dat onze industrie zich überhaupt in deze ontwikkeling, deze zeer grootschalige ontv/ikkeling, begeeft. Wij zullen altijd ondergeschikt blijven aan
internationale, veel grotere concerns, die vanwege de grootschaligheid de
enige zullen zijn die in staat zijn om deze reactoren te bouwen. Ik vind het
erg belangrijk omdat het ook meteen de vraag oproept: moeten wij een stuk industriebeleid ons nu laten opdringen door een kleine groep industrieën, gesteund door een aantal commissies en adviesraden die toevalligerwijs het dichtst
bij de subsidiekraan zitten en daar een hele grote portie uit hebben weten te
betrekken. Ik geloof dat het zeker voor het uitkomen van de industrienota, waar
we allemaal op zitten te wachten, erg onjuist zou zijn. Conclusie: ik ondersteun
het voornemen van Lubbers, hoop dat hij erin slaagt het uit te voeren en zou de
mening van de leden van het panel over deze kwestie willen horen.
Casimir:
Ik dank u zeer. Zullen we dan maar even deze keer van die kant beginnen en mag
ik de' reacties hierop horen?
Wolf:
Nou mijn antwoord op die vraag is natuurlijk niet zo moeilijk, want ik ben van
mening dat niet alleen die tweede fase inderdaad noet worden ingegaan, maar ook
dat we uit het hele project ons zouden moeten terugtrekken. Ik onderstreep de
gedachte dat de economische voordelen van dit project op zijn minst gezegd zeer
de vraag zijn. Het lijkt mij dat de industrie die hier mee bezig is, in het algemeen degenen die de energiebron van deze snelle kweekreactoren willen gebruiken, het economisch onhaalbare op het ogenblik niet veel interesseert. Dit wordt
gezien als alles investeren voor de toekomst. Voor verre toekomst als het nog
eens een keertje wel voordelig wordt, als de olie zo duur geworden is. Als dat
andere weer in prijs verhoogd is, dan komt de tijd, zo is ongeveer de redenering,
dat dan ook dit systeem rendabel zou worden. Maar het lijkt mij, dat we, wat dat
betreft ben ik het eens met degene die hierover sprak, ons deze ideeën niet moeten laten opdringen, door deze industriële reuzen. We moeten onze weg gaan, die
we op het ogenblik ook kunnen gaan dankzij de bijzonder gunstige energetische
situatie waarin ons land verkeert.
Casimir:
Dank u. Mijnheer Jansen.
Jansen:
Ja voorzitter, eigenlijk heel kort. Toen Langman zijn voorstellen in de Kamer
bracht, toen heb ik die bestreden op grond van economische overwegingen o.a.
omdat dat het best begrepen werd. Nou, het ziet er naar uit dat ik een beetje
gelijk krijg. Toch geeft het aanleiding om de volgende opmerking te maken. Als
die zaak in discussie komt dan is het vaak zo dat de mensen zeggen: kijk eens,
het Parlement had in 1972 niets te zeggen, is overruled, had eigenlijk helemaal
niets te vertellen. Dat is een stelling die ik ten zeerste bestrijd. Dat w i l ik
dan nu even doen. Het Parlement wist zeer goed in 1972 wat het deed. Er zijn
misschien mensen of groeperingen voor wie h e t beter uitkomt om te zeggen dat
het Parlement dat niet wist, maar het Parlement wist het erg goed. Ik zou willen zeggen als SNR-2 niet doorgaat, of de kweekreactor-2, dus het vervolg-project en ik stem daar in met Lubbers, waarom zouden we dan de deelname aan dit
project nog moeten volhouden? Nog beter: waarom zouden we dan met dit project
nog doorgaan? Als we tot de conclusie komen dat het niet zinvol is, waarom
gaan we dan nu nog door? Lubbers heeft in de Kamer een keer gezegd: als er een
wezenlijke investeringsoverschrijding komt dan vind ik dat we moeten gaan praten. Naar mijn oordeel is dat ogenblik aangebroken. Er is een wezenlijke investeringsoverschrijding, namelijk een van 20% als gevolg van voorzieningen ten
opzichte van het mogelijke Beth-Tait ongeval wat vanmorgen hier ook genoemd is.
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De minister vindt dat dat niet zo structureel is en ik denk dat we daar nog wel
eens een keer een robbertje over zullen knokken.
Casimir:

Dank u. Mijnheer Joekes.
Joekes:
Ik vind het wel interessant dat als ik in mijn inleiding o.a. de werkgelegenheid als een argument pro deze zaak gebruik dan door een van de collega's hier
van onzuiver argumentatie wordt beticht. Terwijl (dat was de heer Wolf) de
argumentatie dat deze hele zaak eigenlijk alleen maar berust op het dwingen
van de grote industrie tot dusverre volstrekt niet is aangevochten. Ik geloof
dat zo simpel de zaak nret ligt. Van het voornemen van minister Lubbers om de
tweede fase ongedaan te maken hebben we allemaal gehoord, maar van een beslissing in die zin, dat heb ik nog niet vernomen. En ik mag daar ook wel aan toevoegen, dat wanneer de vragensteller zegt dat er verzet was van belanghebbenden
in enge zin, dat is dan weer diezelfde industrie, die natuurlijk alleen maar
smerige winst wil maken. Ik kan u verzekeren dat er ook verzet van niet-belangnebbenden in niet enge zin, met name een politieke partij zal komen, zijnde de
onze, omdat wij geloven in deze zaak. Dat is op zichzelf natuurlijk een bron
van geweldige hilariteit, maar het is toch een standpunt dat nog niet verboden
is in Nederland en wat we dus blijven handhaven. Als u zegt dat de kosten onzeker zijn, dan vind ik dat ook uit een overwegend technisch gezelschap wel
pikant. Er zijn zo ontzettend veel voorbeelden van projecten in Nederland en
elders van dit soort, waar je echt naar een onzekere toekomst werkt, waar de
kosten maar dan ook tótaal verkeerd geschat zijn. Wat mij in het hoofd zit is
Concorde, het Franss-Engelse vliegtuig, dat is helemaal geen rechtvaardiging
voor een slechte kostenberekening en voor het uit de hand lopen van de kosten.
Dat is nou een van de risico's die je loopt en waar je naar bevind van zaken
dan moet gaan handelen, maar niet op deze schaal een reden om te kappen. Wat
het beslagleggen op het totale R s D-budget betreft, helemaal akkoord. Vandaar
ook nog een keer dat wij erop hebben aangedrongen en anderen hebben dat ook gedaan trouwens, in de politieke arena, om voor die alternatieve dingen belangrijk veel meer ter beschikking te stellen. Wij hebben met name gezegd: in plaats
van een heleboel geld te plempen in tijdelijke oplossingen voor de werkgelegenheid, moet je een basis leggen voor veel langere werkgelegenheid en welvaart.
Juist op dat gebied, de zonne-energie, water, wind, de hele reutemeteut die u
beter weet dan ik. Daar laat ik het bij.
Casimir:
Ik dank u zeer. Zijn er dan nog vragen?
Van Houwelingen:
Voorzitter, de argumenten, zoals neergelegd in de Memorie van Toelichting in
de begroting Economische Zaken van minister Lubbers, die delen wij. Wij hebben
daar ook bij de begrotingsbehandelingen vorige week gemeend ons daar niet tegen
te moeten verzetten. Ik wil wel twee kanttekeningen maken. Allereerst vind ik
het juist dat Lubbers inderdaad ook met de andere partners gaat spreken. Zijn
bezwaren, zijn problemen, gaat uitleggen en dat in de vorm van een dialoog zal
doen. Een tweede opmerking die ik zou willen maken is dat het juist is om niet
te snel te zeggen, laten we er maar helemaal uitstappen. Ik vind dat op het moment dat je verplichtingen aangegaan bent voor een bepaald project dat je die
zoveel mogelijk zal moeten nakomen. Het lijkt mo. niet juist om gelijk maar wat
dat betreft daar vanaf te zien komen. Ten aanzien van de tweede fase wil ik er
wel nadrukkelijk bij zeggen dat de argumenten die voor ons van belang waren om
mee te doen aan het eerste deel van het project, met name om juist vanuit onze
twijfels een vinger aan de pols te kunnen houden, toch eigenlijk ook wel voor
die tweede fase geldt, maar niet tot het uiterste. Ik geloof ook, als blijkt
dat ook economisch gezien inderdaad er toch zoveel argumenten zijn en ook het
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inzicht over de veiligheidsaspecten, want dat is daarmee gekoppeld, dat het een
verstandig voornemen is van minister Lubbers. Ik wil graag nog iets zeggen over
de gevolgen toch voor alternatieven en me wat dat betreft ook aansluiten bij
liet laatste deel van de discussie hiervoor. Het is naar mijn mening een geweldig
belangrijke zaak. De opmerking over het industriebeleid is juist. VJij kunnen
bijvoorbeeld veel meer inspanning gaan doen op het gebied van kolen en het lijkt
mij een heel belangrijke zaak voor Nederland, vooral als je kijkt naar de infrastructuur, ook in het kader van het industriebeeld. Niet alleen maar voor energie, maar ook voor de chemie, geloof ik dat Nederland ongelooflijk veel ontwikkelingswerk moet doen voor deze technologie. Mijnheer Joekes zegt: als je meer
ergens aan wilt doen dan moet je het totale budget maar wat verhogen. Uiteindelijk dat is altijd de makkelijkste keus. Als je ook vanuit je eigen portemonnaie
aan een bepaald doel meer wilt betalen, dan betekent het dat je moet kiezen en
dat je voor iets anders wat minder moet doen en dat kunt u niet zomaar. Al onze
activiteiten van kernenergie maar buiten beschouwing laten, dat lijkt mij onjuist.
Joekes :
Neem me niet kwalijk als ik even mag reageren. Ik wil dat bepaald niet generaliseren en ik vind dat we op het randje zijn om tegen de VVD te zeggen dat je moet
kiezen en alternatieve begrotingen moet maken, want dat is in feite wat hij zegt.
Maar er zijn inderdaad gevallen waar je daar er wat bij moet plakken en elders
maar wat moet sparen.
Van Houwelingen:
Ik had het woord realistisch bij alternatieve begrotingen en bedoel de alternatieve begrotingen die de W D maakt. Dan kan je ze net zo goed niet maken.
Casimir:
We raken hier wat buiten het kader van deze discussie.
Zaal:
Mijnheer de voorzitter, kan iemand antwoord geven op mijn vraag, na afloop. Dat
zou ik erg op prijs stellen.
Casimir:
Jawel, dat wil ik wel doen.
Van der Spek:
Ik heb destijds gestemd tegen de Kalkar-overeenkomst en tegen de financieringswetsontwerp en er zijn geen gebeurtenissen sindsdien geweest die mijn houding
ten aanzien van Kalkar vriendelijker hebben gemaakt. Dus ben ik het met de
strekking van de vraagstelling van daarstraks geheel eens. Ik wil nog even iets
speciaals zeggen over die kwestie van de belangen van de particuliere ondernemingen hierbij. Ik geloof dat het een voorbeeld is van een algemeen verschijnsel.
Onmiddellijk na '45 had men ontdekt wat voor nieuwe kracht er' was losgemaakt met
de bom op Hiroshima-Nagasaki. Toen was er een sterke tendensie te zeggen, dit
is zó belangrijk, dit moet door gemeenschapscontrole voortdurend worden beheerst.
De tendensie is sindsdien in toenemende mate geweest de belangen te laten liggen
bij particuliere ondernemingen. Daar ligt verreweg het zwaartepunt en ik vind
die kwestie van de R & D daar een aspect van. In onze moderne kapitalistische
samenleving is de grote bemoeienis van de overheid dikwijls er op diverse gebieden. Een van die voorbeelden zijn de R S D-kosten die voor de hoge technologieën
dikwijls onbetaalbaar zijn, gegeven de risico's voor particulier ondernemingen
zelfs als ze groot zijn. De hoge R & D-kosten worden voor rekening van de overheid genomen, direct of indirect. Daardoor is die moderne bemoeienis van de
staat met dit soort economie in feite een versterking van het kapitalistische
karakter in plaats van een verzwakking. Dat wilde ik nog graag even kwijt.
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Wanneer men :;ich op dat standpunt stelt., dan wordt het heel belangrijk te kijken waar men dan heen moet, met bezuinigingen, "iet andere levensstijlen en net
enkele alternatieve brenren. Ik geloof wel dat men .rich voor ogen moet houder,
•dat dat betekent dat men bereid moet zijn bepaalde offers te brengen en fiie
bereidheid ziet men in het algemeen niet erg. Men zegt, nou ja, als je er maarwat geld in stopt, dan kom ik met die zonne—energie wel uit. Zo eenvoudig is
dat niet. Men zal ongetwijfeld dan eventueel kunnen vastlopen op toestanden
waar een zekere mate van gebrek en m materiaal opzicht van een zekere verarming
sprake is. Daarbij hoeft niet ncodzakoiijkerwijs in cultureel opzicht een verarming op te treden, misschien kan zelfs een verrijking optreden. Dat maakt dat
ik buitengewoon, ik zou zeggen twijfelend ten opzichte van kernenergie sta, als
voorgestelde oplossing. Daarbij realiseer ik mij dat er hier heel grote hoeveelheden arbeidsvermogen liggen, die op dit ogenblix min of meer toegankelijk zijn
en dat over de weg naar andere dingen men iteker niet al te licht moet gaan
denken. Want vergeet niet dat het dingen zijn die men neteen gaat uitvoeren
gedeeltelijk, waar zelfs het preliminaire research stadium nog aan de gang .is,
waar nog werkelijk .tamelijk fundamentele doorbraken nodig zign ora vee.1 verder
te komen dan je op dit ogenblik bent. Dat kan men geweldig steunen door de passende mentaliteit, .instelling. De hoeveelheid geld die daarvoor nodig is, is
misschien niet eens zo verschrikkelijk groot wanneer men deze problemen op dit
ogenblik wil aanpakken. Die grote hoeveelheden geld komen wanneer men in de
industriële ontwikkeling komt. Als natuurkundige vindt je een proef altijd interessant en wat dat betreft is een kweekreactor ook interessant. Je leert er
sorns nog hele andere dingen bij dan kweekreactoren. Dat is natuurlijk zo, je
leert een hele hoop over koeling met natrium, die je misschien voor na Ie andere
dingen kunt toepassen. Wat dat betreft vind ik dat er ergens in Europa toch aan
dit project gewerkt wordt niet verkeerd. De duplicering die plaats vindt tussen
verschillende landen die allemaal hetzelfde doen vind ik zeer verkeerd. Ik zou
zelf de neiging hebben te zeggen: we kunnen desnoods in beperkte mate meedoen,
als het dan maar op één plek in West Europa aan een dergelijk project gewerkworöt. Niet als dat op een hele hoop plaatsen tegelijk gebeurt. Wat betreft
werkgelegenheid ben ik van mening dat juist dé meer gediversificeeröe industrie
die nodig zou zijn voor een lage energietechnologie, waarschijnlijk ineer werk-
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gelegenheid sal opleveren dan de grote energieën die je met de reactoren maakt
voor een land als het onze. Verder heb ik het gevoel dat wij op dit gebied geen
autonome positie zullen kunnen bereiken w a t we op een aantal andere gebieden wél
kunnen. Vandaar dat ik er betrekkelijk weinig op gebrand ben. En tenslotte zou
ik willen zeggen: als die kweekreactoren klaar zijn, en als ze veilig souden zijn
en als aan al die voorwaarden die genoemd zijn voldoen, dan zullen er altijd
wel leveranciers zijn die ze aan Nederland graag willen verkopen. Of we nou meegedaan hebben aan die ontwikkeling of niet. Dat is dus eigenlijk dan nog een
laatste pragmatische conclusie daarover.
Er was een vraag daar aan mijn linkerzijde.
Zaal:
Mijnheer de voorzitter, ik w o u een aantal dingen vragen. We weten op het ogenblik dat we kunnen kiezen tussen centrale en decentrale electriciteitsproduktie.
Ik spreek uitdrukkelijk over electriciteitsproduktie omdat dat maar een klein
stukje van ons energieverbruik is. Het is 64% dat wordt geleverd op het ogenblik door 12.000 megawatt, dat wil dus zeggen dat het bouwen van een centrale
van 1.000 megawatt een half procent bijdraagt aan ons energieverbruik. In dat
opzicht lijkt het me moeilijk om bijv. een groeipercentage van 7% zoals we tot
nog toe hebben gehad aan te houden en inderdaad aan te vullen met kernenergie.
Ik zie dat niet zitten. Decentraal kunnen we het ook doen, dan hebben we andere
mogelijkheden, dat weten we inmiddels. Je zou je kunnen afvragen waarom hebben
we daar niet eerder aan gedacht. Dat vragen we ons ook allemaal af. Er zijn een
heleboel deskundigen, maar ik denk dat daar natuurlijk andere factoren voor zijn,
maatstaven die we dan aanleggen. Ik zou graag het panel de volgende vragen willen
stellen om hier eens een beetje beeld van te krijgen. Als wij weten dat onze woningen 3 m a a l zoveel warmteverlies hebben als in Zweden, dan zou ik graag willen
weten of we het energieverbruik per hoofd van de bevolking moeten zien als een
maat voor onze welvaart of als kwaliteit van onze bouw. Dat is eigenlijk het
hoofdpunt dat ik wou vragen. Dan zou ik graag Joekes wat willen vragen, die zei
dat hij voorstander van groei was. Als we decentraal gaan werken in de richting
van de electriciteitsvoorziening, in het algemeen de energievoorziening, dan
geeft h e t wel meer werkgelegenheid. Ik zou graag willen weten welk begrip groeien
ik hier moet invoegen. Dat zijn mijn vragen.
Casimir:
Dus twee vragen. Ten eerste is het verkwisten van energie, is slecht geïsoleerde
huizen, eigenlijk wel het teken van welvaart. Daar zou men aan vast kunnen vragen:
is eigenlijk verkwisting in het algemeen wel het teken van werkelijke welvaart.
Dat is een kwestie die men ook ten opzichte van voedsel zou kunnen stellen. Toen
ik voor het eerst na de oorlog in de Verenigde Staten kwam, beschouwde ik het
weggooien van enorme hoeveelheden voedsel die je daar in ieder restaurant kunt
aanschouwen, eigenlijk niet als een teken van welvaart. De tweede kwestie is in
hoeverre juist in een decentralisatie toch niet in een b e p a a l d e zin ook van groei
gesproken kan worden. Wel mijnheer Joekes, wilt u over deze twee dingen iets
zeggen.
Joekes:
Ja, heel kort. Het zou je kunnen zijn opgevallen dat het in Zweden wat kouder
is dan in Nederland en dat er dus van oudsher meer reden is geweest om daar geïsoleerd te bouwen. Ik geloof dat iedereen het er nu over eens is dat een van
de middelen tot conservering van energie is om beter geïsoleerd te bouwen. Zelfs
ik heb dat begrepen vanaf het m o m e n t dat de oliecrisis Uitbrak. Dus brengt de
vraag mij niet zo erg in verlegenheid, maar misschien kunt u nog interrumperen.
Zaal:
Dit was m a a r een aspectje wat ik even heb toegelicht. In het algemeen hebben we
in onze hele maatschappij erg v e e l verspilling, je zou ons energieverbruik met
behoud van comfort factoren kunnen terugbrengen. Nu is voor mij de vraag, hoe
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Voor mij is welvaart een zuiver economisch begrip net. daarnaast hegrippen al.::
wal zijn e:i welbuvinden en allerlei neer. Maar welvaart is een economisch begrip. Verspilling hoort daar natuurlijk niet toe. Ik vinj net. zoals de voorzitter van het panel verspilling geen teken van welvaart. Het is e>ïn gevolg var,
welvaart waarschijulijk. Maar dat daargelaten, ik vind het niet zo erg intorossan c. Voor raij betekent groei de groei van verbruikbare en bruikbare goederen
en diensten. Natuurlijk kun je de werkgelegenheid laten groeier, als je een hoop
kerels die nu net vrachtauto's heen en weer rijden weer die kruiwagens var: do
dertiger jaren geeft en ze een schop geeft, dat is een geweldige vergroting var.
de werkgelegenheid. Geen zinnig mens zal erover denken, het is namelijk geen
vergroting van de groei.
Zaa 1:
We hebben gehoord dat we om moeten schakelen naar een andere denkrichting in
ons energieverbruik. We kunnen nu meer kerncentrales gaan bouwen, dan wordt het
centraal. We kunnen het ook decentraal doen, dus het centrale netwerk niet meer
uitbouwen en geleidelijk aan laten afnemen. Dan krijgen we ontzaglijk veel werkgelegenheid omdat we per woning iets moeten gaan doen. Dat is hoogwaardig werk,
echt wel kwaliteitswerk, dat is echt niet op een schop staan in het zand.
Joekes:
Ik zou dat 'n element vinden in de afweging van -sen heleboel factoren tussen
kerncentrales en zeg maar wind-, zon- of waterkracht. Maar 'n element, ik zou
niet in staat zijn om daar nu een afgerond antwoord op te geven.
Casimir:
Ik zou wel het volgende misschien hierop kunnen opmerken. Er is natuurlijk een
sterke tendensie geweest in de industrielanden om de technische vooruitgang
vooral te zoeken in 'n hogere produktie per man. Dat hing ook samen natuurlijk
met kostprijzen. Energie was goedkoop, dus tiaar lette je niet zo erg op, grondstoffen waren in het algemeen niet schaars. Op zichzelf is een groot deel van
de automatic niet bijv. gericht geweest op een zo groot mogelijke produktie van
nuttige goederen per hoeveelheid energie of per areaal in de landbouw. Bij ons
al iets meer dan in Amerika werkt men op noodzaak eerder dan op een maximale
produktie per mens die eraan werkt. Als men naar een andere richting gaat en
een maximale produktie voor een bepaalde primaire energie wil krijgen, moet
men nog meetellen het extra voedsel dat je iemand zou moeten geven als hij het
met z'n spieren deed. Dan kom je waarschijnlijk met die kruiwagens nog heel
slecht uit, orndat het voedsel van de man duurder is dan het voedsel van de
machine. Zijn rendement voor de meeste dingen is ongeveer vergelijkbaar. Dan
zit je beslist niet zo erg gunstig en dit is dus een andere richting waarin
ook een technische ontwikkeling mogelijk is. Ik heb het gevoel dat inderdaad
in de richting van een decentralisatie van een aantal dingen je weliswaar
meer mensen moest gebruiken voor bepaald werk, maar dat de produktiviteit in
andere opzichten hoger zou kunnen worden als ik die op deze andere manier
meet en niet alleen per man. Dat is een ding wat men natuurlijk moet onderzoeken .
Zaal :
Ik wil nog graag even aansluiten met name omdat ik mij toch een beetje stoor
aan, en ik wil niet zeggen dat dat nou zo opzettelijke gebeurt, het oproepen
van het beeld van het gaan naar een andere samenleving. Een andere wijze van
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produktie, die eigenlijk betekent dat je terug moet naar de kruiwagen-filosofie, en de mes trijdersfilosofie enzo.

Jockes :
Nee, sorry, dat is gewoon een voorbeeld.
Zaal:
Ik dacht ook wel dat ik het verkeerd begrepen had en het verkeerd verstaan
'aad, maar ik wilde graag aansluiten bij het laatste wat Prof. Casimir zegt
wanneer hij ingaat op een andere wijze van organisatie van produktie. En ik
wil dan toch nog even terugkomen op die kwestie van die verkwisting. We zeggen is verkwisting een teken van welvaart, dan heb ik eigenlijk de neiging om
te zeggen: verkwisting geeft eigenlijk aan hoe slecht wij onze samenleving
weten te organiseren en hoe slecht wij overschotten hier en tekorten daar met
elkaar in verbinding weten te brengen. En ik vraag me af in hoeverre dat weer
samenhangt met de organisatie van de samenleving, en nou haal ik even Prof.
Schouten aan, u allen welbekend voorzover u economist bent en anderen waarschijnlijk ook wel, die langs een hele grondige analyse tot de conclusie komt
dat verdere groei noodzakelijk is willen wij het systeem van particuliere
ondernemingsgewijze vrije, je kan er nog wat meer voorwoorden gebruiken, produktie handhaven. En Prof. Schouten komt dus tot de conclusie: voor mij is net
belangrijk dat dit systeem van produktie, dit systeem van organisatie van de
samenleving gehandhaafd blijft en dus zullen we groeien. Dat is zijn conclusie. Een analyse van hem die ik onderschrijf, alleen ik onderschrijf zijn conclusie niet. Ik zeg dus: als we dus op een zeker ogenblik een ander type van
groei zullen moeten hebben, wat voor mij niet wil zeggen een samenleving volgens, dat is al gebleken, terug-naar-de-kruiwagen-filosofie, maar een ander
type van samenleving als dat betekent dat we ook een ander type van economische organisatie en dus iets anders dan de oarticuliere vrije ondernemingsgewijze produktie met al de randvoorwaarden waarin ze overigens geplaatst is,
zullen willen hebben, dan is dat voor mij geen rem om daar heen te gaan.
Van Houwelingen:
Ik ben het toch niet helemaal eens dat verspilling alleen maar een kwestie
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van organisatie van de samenleving. Ik dacht dat je meer moest spreken over
dat verspilling toch een gevolg is van egoisme, hoe je dat dan ook in samenlevingsmodellen vertaalt. Als je kijkt naar de energiebehoefte van de wereld,
de totale wereld, dan weet je dat je met de totaliteit niet uitkomt, dat kan
dus niet zo. Dus alle verhalen die er zijn dat je, laat ik zeggen, het probleem
van de ontwikkelingslanden kan oplossen uit de groei en je ziet daarbij de geweldige problemen die er alleen al op energiegebied zijn, als je die groei
inderdaad accepteert, dan geloof ik dat verspilling niet alleen maar opgelost
kan worden door een andere organisatie, maar dat ook wat je zelf gebruikt als
samenleving, als nationale samenleving, heel duidelijk op de helling moet en
ook niet acceptabel is. O m heel concreet nog iets te zeggen over die woningbouw hier. Ik ben juist 3 weken geleden op uitnodiging van de Zweedse regering
in Zweden geweest o m daar te zien v-'at men daar doet op het gebied van energiebeleid. O v e r i g e n s voor 95% was dat een pro-kernenergie-informatie, maar ik was
toch erg verbaasd dat m e n in het atoominstituut in Zweden een belangrijk deel
van de activiteiten daar ging besteden aan centrale verwarmingssystemen. Met
name dus een systeem voor een hele stad. Ik vind dat we in Nederland daar veel
te weinig aan doen. Eigenlijk krankzinnig dat we inderdaad ook niet aan bestaande w o n i n g e n al in een veel sneller tempo dan nu inderdaad voorzieningen
gaan aanbrengen die een geweldige besparing m e t zich mee kunnen brenger.. Het
tempo, we hebben daarvan pas een overzicht van de minister van Economische
Zaken gehad, ik heb het ook 2 weken geleden in de Kamer gezegd, is eigenlijk
onvoorstelbaar. Omdat je inderdaad met betrekkelijk weinig middelen zeker 30
tot 40% per woning aan gasverbruik kan verminderen. Dat zijn feiten. De techniek kennen we, het geld is er in wezen ook en het is eigenlijk gek dat we het
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niet '.ioen. nat behoort een politieke bes 1 issinq te zijn en ik dacht dut wton:;:;ol f :-it ton toe te spekken op dit inoraent.
C j s i n: i r :

Als ik daar een kleine opmerking fan zou mogen vastknopen?
In liet Nederlandse taalgebruik kun je van verspilling ook liet woord gebruiken,
dat is .-sonde. Maar ik vrees dat we de ware bot.eken.is van liet woord stonde daarbij vergeten hebben.
IJ had nog iets willen zeggen mijnheer Wolf?
Wolf:
Ja ik wilde ook enkele opmerkingen maken over het vraagstuk van de groei.
Kijk op het ogenblik hebben we een periode waarin geen groei is en daar is
geen aardigheid aan, voor honderdduizenden mensen op het ogenblik. En in het
komende jaar nog veel meer mensen gezien de dingen die op loongebied nog op
stapel staan. En ik geloof dat dat niet zozeer met abstracte beoordeling van
groei of geen groei te maken heeft, maar direct met de crisis die in het kapitalistische maatschappijsysteem heerst. Die daar onvermijdelijk uit voortvloeit en die als belangrijkste verspilling op het ogenblik met zich meebrengt
de verspilling van de mens zelf. Dat de menselijke arbeidskracht als zodanig
verspild wordt en ik geloof als je dus spreekt over groei, dan is die nodig.
Ook in het bijzonder met hoogwaardige produkten en diensten, terwijl ze daarnaast, en dat kan waarschijnlijk alleen in een ander maatschappij stelsel, dat
ze tegelijkertijd moet gaan leiden tot een groei van de vrije tijd, als het
ware een maatstaf van de rijkdom van de maatschappij. Maar dan vrije tijd niet
als ledigheid maar als creatief benutte tijd. En wat betreft tenslotte de
schep en de kruiwagen, ik geloof dat daar niet zoveel mensen mee bezig zijn.
Als ik WIK, het blad van de industriebond begrijp, dan is alleen de regering
op het ogenblik met de schep aan de gang, om d'r eigen graf te graven.
Casimir:
Zullen we even deze mijnheer aan het woord laten, dan kunt u daar als eerste
op antwoorden.
Zaal:
Ik wilde in eerste instantie mij speciaal richten tot Jansen. Mijnheer Jansen
heeft de spuitbus ten tonele gevoerd, en dat deed mij ineens denken aan een
geheel ander probleem dat ten nauwste samenhangt met de energie. Mijnheer
Jansen heeft zich, en ik ben dat met hem, zeer verontrust getoond over het ingrijpen op zo'n manier bijv. door ons nageslacht met een grote hoop radioactief
afval te laten zitten of anderszins, in ieder geval het ingrijpen waarbij ons
nageslacht wordt belast. Nou zijn we op het ogenblik bezig op een gigantische
schaal koolwaterstoffen in brand te steken. Op de energieconferentie van de
Europese Fysische Vereniging in Boekarest is van verschillende zijden naar
voren gebracht, en dat is hier nog een keer vanmorgen bevestigd door de heer
Hafele, dat er zeer duidelijke tekenen zijn dat de verhoging van het C0 9 -gehalte
in de atmosfeer ook niet geheel van gevaren is ontbloot. Ik druk me express wat
eufemistisch uit. Het is merkwaardig dat een gevaar zodra het in de kernfysische sfeer gesignaleerd is dan wel de aandacht krijgt die het verdient,
maar een gevaar dat gesignaleerd wordt buiten deze sfeer daar praat raen graag
overheen. In dit kader gezien, ben ik al voor mijzelf tot de voorlopige conclusie gekomen dat als je dezelfde maatstaven aanlegt als bij veiligheid in
de kernindustrie, dat je dan op moet houden met het in brand steken van koolwaterstoffen. Althans je zal het moeten terugbrengen tot een peil waarbij de
belasting van de atmosfeer op deze wijze klein is ten opzichte van wat er al
is en dat is dan eenzelfde soort maatstaf die je in de kernindustrie ook aanlegt. Dat betekent dat er voor directe actie in feite alleen maar ruimte is
voor onderzoeken ten behoeve van rendementsverbetering. Nou is er al van verschillende zijden tijdens deze conferentie naar voren gebracht dat er zo vre-
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selijk veel geld wordt uitgegeven aan de ontwikkeling van de kernindustrie
en 20 erg weinig geld aan de ontwikkeling van alternatieve bronnen. Het komt
rnij voor dat die klacht te vroeg is, het is mogelijk dat op den duur zal blijken dat die juist is, maar we zitten met een structuur waarin je nu eenmaal
geen enkel probleem oplost door er, zoals collega Veldman uit Utrecht dat
eens een keer heeft uitgedrukt, een gulden op te leggen. Je moet die gulden
die aan een probleem besteed moet worden ook kunnen uitgeven, en de wetenschappelijke wereld heeft in eerste instantie naar mijn mening tot taak de
infra-structuur te scheppen waarbinnen geld voor alternatieve energiebronnen
inderdaad verantwoord en effectief kan worden uitgegeven. Naar mijn mening
is die infra-structuur er niet. Als nou bijv. op een enkele plaats waar die
infra-structuur er n u wel is, en dan doel ik op de directe energie-omzettingsgroep aan de Technische Hogeschool in Eindhoven, waar collega Rietjrns een
MHD-generator-project jarenlang heeft voorbereid en dat nu in een stadium
komt dat het wat geld gaat kosten, als nu zal blijken dat minister Lubbers
daar geen geld voor wil geven, ook niet die 10 miljoen die daar in een aantal
jaren voor nodig is, dan vind ik dat het moment gekomen is om kabaal te gaan
maken, want dan wordt het te gek.
Casimir:
Dank u zeer. Ik zou wel willen opmerken dat er natuurlijk andere dingen zijn.
Inderdaad zijn er zaken, dat heb ik ook aangeduid, waar de wetenschappelijke
aanpak er nog niet is, daar moet men alleen de geesten voor rijp maken. Maar
in het geval van besparingsmaatregelen zijn er een aantal dingen waar men wél
technisch met de ontwikkelingen aan de gang kan gaan, zoals bij de isolatie
van woningen en bij een heel aantal andere maatregelen waarvan in het rapport
van het Toekomstbeeld der Techniek.toch een heel aantal voorbeelden te vinden
zijn.
Jansen:
Ik beschouw namelijk de opmerking met name de laatste opmerking als een hint
zo van god joh, praat eens met je minister. Nou dat zal ik dan wel een keer
doen, dat doe ik trouwens regelmatig. Maar ja, u zegt van we moeten ophouden
met verbranden, tenminste zo komt het over. Ik denk niet dat u zo abrupt bedoelt, want u zegt daarna we moeten zoeken naar een evenwicht. Ik geloof dat
je inderdaad al die technologische ontwikkelingen die het risico in zich dragen van, laten we zeggen d a t je in een situatie komt die je eigenlijk niet
meer beheersen kunt, dus die leiden tot macro-risico's zoals hier vanmorgen
gezegd is, dat je bij al dat soort van technologische ontwikkelingen of ze
nou uit de kernenergie komen of vanuit andere hoeken, dat je daar uitermate
voorzichtig mee moet zijn. En dat je daar inderdaad zo langzamerhand tot het
standpunt zou moeten komen, en dat is mijn standpunt op het ogenblik, van als
je niet zeker weet dat h e t geen kwaad kan, moet je het niet doen. Het gaat dan
inderdaad om risico's op macro-schaal.
Ik ben het met u eens dat dit met name een punt is waar je heel goed over na
moet denken, omdat ook laten we zeggen de invloed op de atmosfeer, enfin u
kent alle verhalen wel ik hoef ze hier niet uit de doeken te doen, dat dat
waarschuwingstekens zijn waarbij ik zeg we moeten terug met ons energieverbruik. Daar komt nog iets bij. Het is namelijk niet alleen een kwestie van
energiegebruik. Als je energie gebruikt dan doe je daar wat mee, je doet dat
ergens voor en dan kom je dus in het vraagstuk van het grondstoffenverbruik
enz. Maar ik had gezegd laat ik het kort houden, als ik nu doorga dan blijf
ik nog een hele tijd aan de gang, dus ik stop.
Casimir:
Ja, we moeten zo langzamerhand naar het einde
Mijnheer Van der Spek.

toe.
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Van der Spek:
Ja, ik geloof dat die mening over CO? erg juist is. Ik meen alleen dat er ook
andere opties voor energieproduktie zijn die ook dit bezwaar niet hebben en
dat het werken daaraan in ieder geval een hoge prioriteit moet hebber., maar
ik geef toe dat daarmee nog weer eens naar voren komt dat ook energiebesparing
een belangrijk ding is en dan kun je natuurlijk met de isolatie een heleboel
bereiken. Met verhalen over gordijnen dicht doen cnzo, kun je natuurlijk iets
bereiken, maar dan ligt het toch voornamelijk aan de andere gestructureerde
aanpak. Dan denk ik met name aan de overschakeling op minder energie eisende
produkties, aan het terugdringen, eigenlijk het verbieden van de produktie van
energie opslorpende "onzin-produkten" van de industrie e.d. Maar dat vereist,
vrees ik, al een andere economische orde wat de eigendomsverhouding betreft
dan we nu hebben, dus dat zal wel niet 20 erg gauw gebeuren. Ik geloof dat
daar erg het accent moet liggen. En nog even in verband met de vorige vraag,
het sluit er wel een beetje op aan, men zou bij die decentralisatie die me in
het algemeen erg juist lijkt natuurlijk vooral de totale energiesystemen in
het oog noeten houden. Die decentralisatie heeft ook te maken met een kleinschalig- aanpak ook wat betreft de mate van het energieverbruik. Ik geloof
dat wanneer je groei minder op de klassiek-economische manier definieert met
de kriteria en data die altijd zijn gehanteerd maar daarin ook zou kunnen verwerken een aantal welzijnsfactoren die er tot nu toe normaal niet in zaten, dat
dan het begrip groei nog wel eens zou kunnen samengaan met of het doorgaan van
de groei of zou kunnen samengaan met achteruitgaan van de groei in die klassieke
economische betekenis. De tijden van de allergrootste groei zijn in het algemeen de tijden waarin de mensen elkaar op de grootste schaal afslachten. Dan
zijn het economisch zeer gunstige tijden, geweldige exponentiële groeien, maar
intussen wel enkele miljoenen en in de toekomst miljarden nensen die over de
kling gejaagd worden. Dan kun je zeggen, nou dat is toch mooi, als je kijkt
naar de cijfertjes van de groei, maar dat is vanuit het totaal menselijk welzijnsoogpunt naar mijn gevoel zeer negatief.
Casimir .Ja dank u wel. We moeten naar het einde komen. Ik zie nog een, twee, drie mensen
die zich gemeld hebben. Die kunnen we geloof ik nog afvierken als u nog even tijd
heeft en dan kunnen we daarmee stoppen, U is als eerste aan de beurt.
De Groot:
Voor enkele leden van het panel zal ik wel geen onbekende zijn. Ik heb twee
vragen, beide aan de heer Joekes en die vragen liggen in het verlengde van elkaar. Ik heb met enige verwondering zitten luisteren naar de manier waarop
Joekes weer z'n stokpaardje van stal haalde, dat is namelijk het stokpaardje
van het leven met risico's. Joekes maakte een vergelijking tussen een vliegtuigongeluk en een reactorongeluk. En nu weet hij even goed dat er op het punt
van vliegtuigen heel wat voorzorgsmaatregelen worden genomen en toch vallen er
vliegtuigen. Ik neem aan, dat is voor mij ook wel een zekerheid, dat tenslotte
ten aanzien van de reactoren zeer zorgvuldige voorzorgen worden genomen.
Maar hij vergeet een ding. Bij een vliegongeluk krijgt een vliegtuig een
mankement, stort neer, pats boem, een aantal mensen overlijden enz. Maar
dat is geïsoleerd. Maar bij een reactorongeluk en dat komt misschien op de
lange duur, op het ogenblik zie ik die gebaren nog niet zo manifest, is het
aantal slachtoffers veel groter en we zitten met een vermeerdering van straling. Het is laten we zeggen een sluipend gevaar, dus ik vraag roe af gaat
de vergelijking hier mank?
En nu het tweede. Werkgelegenheid. Ik ga het niet kwalificeren als zijn stokpaardje al lijkt het er soms erg veel op. Er is in februari van dit jaar aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam een studiedag gehouden over milieu en
werkgelegenheid. In de groep waar ik in zat werd vooral oók gesproken over
een overgangsperiode. Die periode daar had men nogal wat zwarigheden mee, maar
men raadde die periode op laat ik zeggen vier tot. zes jaar. Ik ga nu uit van
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Zaal:

Joekes zei dat hij niet begreep hoe er in Nederland plutonium of zoiets gestolen kon worden. Tot op zekere hoogte kan ik u geruststellen. Dat zal met
het plutonium van Nederlandse huize in Nederland misschien niet kunnen gebeuren, maar wel in het buitenland, want wij zijn van plan om ons plutonium over
de grens in een buitenlandse opwerkcentrale te laten opwerken. En het is bekend dat in opwerkcentrales in de orde van tonnen plutonium zullen gaan omgaan
en dat momenteel de veiligheidsmaatregelen niet zodanig te maken zijn, gewoon
ook al uit technisch oogpunt, dat er m e e r dan 99% gecontroleerd wordt van de
plutonium die daar omgaat. Dat betekent dat er in principe een mogelijkheid
voor een zwarte markt voor plutonium is en het is al eerder in dit congres
gezegd: er is in de orde van 10 kg plutonium nodig voor een eenvoudige homemade atoomboom. U zegt sabotage uit de weg gaan, dat hoeven we niet te doen.
Dat hangt af van de gevolgen van het soort sabotage wat er aan de hand is.
A l s dat een verspreiding inhoudt van materiaal over enige plaatsen op deze
aarde, waarbij het gaat om materiaal wat in de orde van een half miljoen jaar
erover doet om tot een miljoenste van zijn radioactiviteit terug te gaan, dan
vraag ik mij wel af, of u nog steeds vind dat u die sabotage niet uit de weg
hoeft te gaan. Het derde punt: u zegt die mensen die willen niet zelf het
slachtoffer worden eventueel van sabotage-aanslagen. Ik zou u eraan willen
herinneren dat in de oorlog onze verzetsstrijders in staat waren om hun leven
op te offeren v o o r dingen die zij erg belangrijk vonden. Op dit moment wordt
maar al te vaak door verzetsstrijders die iets over hebben voor een bepaald
belang waar u het al of niet mee eens kunt zijn, met name in het buitenland
en dus bijv. ook in ons land, nog alles geprobeerd om aandacht te krijgen
voor hun puur politieke standpunten en dat kunnen net zo goed mensen zijn die
daar hun leven voor over hebben.
Casimir:
Ja, mag ik u het antwoord

geven.

Joekes:
Ik ben u erg dankbaar. Om galant te zijn kan ik u verzekeren dat ik mij de
situatie in de oorlog zelfs nog beter herinner dan u, maar u hebt mij door de
snelheid waarschijnlijk verkeerd begrepen. Ik had het op dat moment niet over
saboteurs. Ik had het op dat moment over mensen die bedieningsfouten, dus het
personeel. Er is ergens op een plaats, hoe geautomatiseerd ook, in zo'n ding
personeel dat bedieningsfouten kan maken ondanks alle technische waarborgen.
Van die mensen blijf ik stellen, hoe raar dat misschien ook mag klinken als
je daar niet even over hebt nagedacht, dat er een speciale reden voor die mensen
is om geen fouten te maken, namelijk dat ze zelf het eerst de klos zijn. Het
is een element. Wat die saboteurs betreft de moeilijkheid is altijd mijnheer
de voorzitter, dat je van tevoren natuurlijk niet weet over wat voor soort van
saboteurs je het hebt. Het is een algemene stelling van mij, ook weer zo'n
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stokpaardje, dar. wanneer jo
samenleving zo gaat inrichten dat je bepaalde
dingen nalaat, omdat ze gesaboteerd kunnen worden, Jat je dan merkt dat je
alles moet nalaten.
Ton aanzien var. de zwarte markt in plutonium, ik ben nu duidelijk buiten mijn
normaal gebied, ben ik evenwel weieons op plaatsen geweest waar plutonium aanwezig was. Ik ben daardoor door alle sluizen gegaan, heb alle kieren moeten
aantrekken en laarzen, alle controles, etc. Ik zie de praktijk van amateurs,
individuen, die die troep stelen nou niet als zo verschrikkelijk waarschijnlijk als hij wordt voorgesteld, maar ik heb ook. gezegd daar moet je veiligheidsmaatregelen voor nemen. Twee punten van mijnheer de Groot, eerst die werkgelegenheid. Ja mijnheer de Groot, sorry, ik heb toevallig gisteravond drie
kwartier alleen maar over de werkgelegenheid ergens gepraat, ik heb nü gezegd
aan het'allereerste begin: door de beknoptheid moet je oppervlakkig zijri, het
werkgelegenheidsaspect speelt een rol in dit alles, maar het is natuurlijk
niet zo simpel en dat heb ik ook niet gesuggereerd. En tenslotte heb ik helemaal geen stokpaardje van leven met risico's. Het kan u opgevallen zijn dat
het leven zo is georganiseerd dat het alleen met risico's geleefd kan worden.
Daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Maar je moet er wel mee rekening houden. En de vergelijking, u zei het zelf al, tussen het vliegtuigongeluk en
net reactorongeluk gaat vleugellam. Dank u zeer.
Casimir:
Ja, nog een vraag en dan moet ik sluiten.
Venema:
Mijn naam is Venema. Net is aan de orde gew«est om aan besnaring te doen.
Joekes heeft gesteld, als ik het goed begrepen heb, dat overschrijdingen v-m
budgetten nu niet zo'n bezwaar zijn, er zou in ons land in oktober een nationale besparingscampagne beginnen. Met gas is men al begonnen, maar met electriciteit en olie nog niet. En op Economische Zaken is meegedeeld, ja oktober
hebben we uitgesteld tot maart. Dat is inderdaad zo, het is uitgesteld omdat
het te duur is. Nou kom ik weer aan de kostprijs. Kostprijsoverschrijdingen
zijn volgens Joekes niet zo'n bezwaar, maar hoe valt dit te rijmen en hoe
denkt het panel over dit uitstel?
Joekes:
U hebt mij zeer duidelijk verkeerd begrepen. Ik heb juist gezegd dat overschrijdingen wel bezwaarlijk zijn. Verder het huidige beleid, daarvoor draagt
helaas op dit moment de W D geen verantwoordelijkheid en dat ga ik dus ook
niet verdedigen.
Het wordt wel anders hoor!
Casimir:
Dames en heren, ik geloof dat we nog lang zouden kunnen doorgaan. We zullen
ook niet tot een definitieve slotsom, een definitieve afsluiting, kunnen komen.
Dat is trouwens ook niet mijn taak. Maar ik heb toch wel het gevoel dat deze
twee dagen en in het bijzonder ook de discussies van vanmiddag met twee verschillende groepen van panelleden toch een hoop materiaal gegeven hebben voor
het bepalen van onze eigen gedachte en van ons eigen .standpunt. Het is zoals
u gezien heeft een ingewikkelde problematiek. Het is een problematiek waar zoveel verschillende aspecten mee verbonden zijn en die vooral daarom moeilijk
is omdat men het gevoel heeft dat het hier gedeeltelijk beslissingen zijn die
effect zullen hebben op zeer lange termijn. Die heel lang zullen doorwerken en
die in sommige opzichten ook tamelijk onomkeerbaar kunnen zijn. Dat is op zichzelf niet helemaal nieuw, grote gebieden zijn destijds ontbost en door de samenwerking van mens en geit tot woestijnen gereduceerd, dat was ook een erfenis aan het nageslacht, dit is op. allerlei plaatsen gebeurd. Soms zijn er ook
gebieden in cultuur gebracht,' dat was een erfenis.aan het nageslacht, maar ongetwijfeld staan we hier tegenover beslissingen,die van grote invloed kunnen
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zijn over de verdere ontwikkeling van de menselijke samenleving op deze aarde
en ik meen dat wij toch weer een aantal nieuwe elementen en een nieuw aantal
meningen hebben leren kennen, om onze mening ten opzichte van deze problematiek te bepalen. Daarmee is dan mijn taak als voorzitter naar ik meer. afgelopen
en ik zou thans graag het woord willen geven aan de voorzitter van de voorbereidingscommissie om deze bijeenkomst af te sluiten.
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Rede van Prof.ir. J.L. de Kroes
ter afsluiting van het symposium

'Kernvragen over de Snelle

Kv/eekreactor' gonouden op 2 7 en 28 november

1 975, Aula TH-Delft.

Prof. ir. J.L. de Kroes is hoogleraar aan de Technische Hogeschool
te Delft en voorzitter van de voorbereidingscommissie van het
symposium.

Dank u •.'.eer, professor Casimir.Mij berust de aangename taak om dit
symposium to besluiten met eer, aantal welgekozen woorden. Het woord
symposiurn is afgeleid uit het grieks en betekent samen drinken,
ofwel dnnkyelay.Het was meer in het bijzonder een drinkgelag
v/aarin de ene filosoof de andere uitnodigde om met hem van gedachten te wisselen.Het woord drinkgelag heeft zijn goede betekenis
verloren, het woord symposium niet.Maar ook uit het oude Griekenland komen verhalen dat de stellingen toch wel steeds gewaagder
werden naarmate er meer drank gevloeid had.Wat mij het meest bijgebleven is, is een verhaal waarbij een filosoof na vele glazen
wijn beweerde dat hij de zee kon leegdrinken.Nou, daar hielden
zijn collega's hem aan.Zij spraken gelijk af dat hij dat de volgende middag zou demonstreren na een maaltijd op het strand.
Toen de drank was uitgewerkt heeft deze man een hele slapeloze
nacht doorgemaakt.Dankzij het advies van zijn slaaf heeft hij
toch zijn eer gered.
De volgende dag, na eerst enige glazen wijn gedronken te hebben,
zei hij dat hij bereid was en in staat was om de zee leeg te drinken mits maar al het water dat na dat moment door de rivieren toe
zou vloeien, afgedamd zou worden.Door deze onmogelijke eis was er
een "way out".Nou, ik geloof dat we nu wat soberder bezig zijn.
U ziet dat er water gedronken v/ordt aan deze tafel .Vandaar dat
de stellingen die hier gegroeid zijn niet zo gewaagd waren.
Aan de andere kant wordt alles wat u zegt op een symposium u nagedragen. Na de oorlog is er op symposia duidelijk verteld dat er een
mogelijkheid was voor een zeer langdurige en goedkope energiebron,
de kernenergie.Dat alle dingen niet zo eenvoudig zijn als ze soms
in potentie lijken, dat bewijzen deze afgelopen dagen.Ik wil niet
op konklusies ingaan.Ik wil hier stellen dat wij er in geslaagd
zijn om deze materie, die veel kanten heeft, in zekere mate voor
een breed publiek te brengen.Voordat ik verder ga zou ik de filosofen die wij uitgenodigd hebben om rond onze tafel hun stellingen
te verdedigen, en daar hoort u allen bij want u allen bent deelnemers, willen bedanken.Meer in het bijzonder zou ik willen bedanken de leden van de hoofdcommissie, die onze commissie behulpzaam
was bij de opzet van dit symposium.Tevens wil ik bedanken de schrijvers van het symposiumboek die vele uren geschreven hebben en
getracht hebben hun ideeën, hun gedachten , zo duidelijk mogelijk
op papier te zetten.Ik zou de rector magnificus willen bedanken
voor zijn openingsrede.Ik zou de sprekers willen bedanken die vanmorgen en ook gisteren in een uitgebreide j.ezing hun mening verkondigd hebben.Ik zou de panelleden willen bedanken en de forumleden en prof. Casimir die vanmiddag de twee zware fora goed
geleid heeft.Nu kom ik toe aan de onzichtbare mensen, in de eerste
plaats de tolken, de heer Loose en mevrouw Cohen.Hen beide zou ik
zeer nadrukkelijk willen bedanken voor hun uitzonderlijke prestatie .Bepaalde delen heb ik kunnen kontroleren, ik vond het voortref feli jk . Dan wil ik het personeel van de aula bedanken, die ons
al die tijd zo goed verzorgd heeft, die ons behalve water ook
koffie geserveerd heeft.Het personeel van de drukkerij dat het
symposiumboek verzorgd heeft verdient onze dank.Ik zou de leden
van het symposiumbureau en van de symposiumvoorbereidingsgroep
hartelijk willen bedanken en daarbij betrekken de grote hulp die
wij gekregen hebben van de griffie van de hogeschoolraad voor de
voorbereiding van dit symposium.
Bij de organisatie van het symposium hebben we duidelijk gestreefd
naar diskussie, de dialoog, en u moet de lezingen s'morgens
ook
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zien als voorbereiding op de dialoog s'middags.Want persoonlijk en
ook velen met mij in de hogeschoolraad, hebben net geloof da- eut:
dialoog de enige mogelijkheid is om een oplossing te vinden voor
meningen die zo tegenover elkaar staan dat zij moeilijk te verenigen zijn, want wij zullen geen twee beslissingen kunnen nemen.
Niet de ene helft van Nederland, of de ene helft van de wereld
kan aan kernenergie doen terwijl de andere helft in zonnehuizen
woönt.Het is duidelijk dat wij tot een beslissing moeten komen.
Vandaar dat wij deze dialoogvorm gekozen hebben.Ja, wij hebben
getracht dit voor een breed publiek te doen, want wij geloven dat
het hele Nederlandse publiek mede verantwoordelijk is, niet alleen
Nederland, maar de gehele wereld.Ik zie dit symposium als een
tegenprestatie voor het vele wat wij uit de samenleving krijgen om
hier onze wetenschappelijke arbeid en onze onderwijstaak te verrichten. Wat de betekenis voor de TH betreft, we kunnen niet in de toekomst kijken, maar ik hoop in ieder geval dat dit toch een bijdrage
mag zijn tot een opinievorming binnen de TH.Misschien ook tot een
stimulering voor het aanpakken van onderzoek.Uiteraard zijn er vele
andere stimulansen.Het onderzoek aan een Technische Hogeschool en
ook aan een Universiteit wordt niet beslist door de hogeschoolraad
het wordt duidelijk beslist op de niveau's van vakgroep en van
afdelingsraad.Wij hopen ook aan de diskussie over het toekomstige
onderzoek een stimulans te hebben gegeven.
Het is laat, het is 5 uur, u hebt een vermoeiende dag achter de
rug.Ik wil u, publiek, als laatste bedanken dat u zo goed hebt
bijgedragen aan de diskussie.Hiermee wil ik dit symposium besluiten .
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Hierbij treft U aan een aanvulling op het aan U" toegezonden
eindverslag van het symposium 'Kernvragen over de Snelle
Kweekreactor ' .
Door een misverstand is een reactie van de Utrechtse Biologen
Vereniging (U.B.V.) op een artikel van drs. A.W. van Weers en
drs. J.A.G. Davids, verschenen op het symposium en gepubliceerd in het eindverslag, niet in het eindverslag opgenomen.
Het gaat hier om een diskussie - invloed van de kernindustrie
op oecosystemen - welke van groot belang is. De meningen van
de verschillende deskundigen op dit terrein liggen nogal
uit elkaar, hetgeen ook moge blijken uit de diskussie tussen
de U.B.V. en het Reactor Centrum Nederland. Voor een goede
weergave hiervan is het artikel van de U.B.V., naast de weergave van de diskussie welke op het symposium gevoerd is en
het artikel van van Weers en Davids, onmisbaar.
Daarom heeft de symposiumvoorbereidingscommissie besloten
dit artikel na te zenden.
Hoogachtend,
namens de voorbereidindscomraissie.

G.J. Harleman
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AiJTVOORD

van de Werkgroep Kernenergie (Utrechtse Biologen Vereniging) op het
commentaar van A.W. van Weers en J.A.G. Davids (Reactor Centrum ïïeaerland) leverden m.b.t. een gedeelte van het artikel "Invloed van de
kernindustrie op oecosystemen" (Symposium Kernvragen over de snelle
kweekreactor, Delft, pp. 137-156)-

1. Inleiding
Het commentaar van Van Weers en Davids betreft het gedeelte van het
Symposiumboek (pp. 142-149» paragraaf 7), waarvoor de 'werkgroep van
de U.B.V. inhoudelijk de verantwoordelijkheid draagt.
De kern van de conclusie in het betreffende gedeelte is: De mogelijke
oecologische gevolgen van radioactieve stoffen uit de kernindustrie
zijn onbekend; theoretische overwegingen geven een aanwijzing, dat negatieve gevolgen niet uitgesloten zijn.
Bij de argumentatie, die leidt tot het tweede gedeelte van de conclusie,
werden enkele voorbeelden van onderzoekingen genoemd. De kritiek van Van
Weers en Davids betreft deze voorbeelden (zie punt 2), maar tast de essentie van het betoog geenszins aan (zie punt 3)• Onze conclusies zouden
dezelfde blijven als alle punten van kritiek terecht zouden zijn, wat,
zoals zal blijken, niet het geval is. Tenslotte worden Van Weers en Davids
uitgenodigd de redenering, op "basis waarvan zij tot hun conclusies komen,
expliciet te maken (zie punt 4)•

2. De voorbeelden
Bestudering van de punten die Van Weers en Davids aanvoerden, toont aan
dat deze gedeeltelijk "berusten op een verkeerde interpretatie van de "bijdrage aan het Symposium (2.1), of van de oorspronkelijke literatuur (2.2)
en voor een deel niet relevant zijn ( 2 . 3 ) . Slechts één punt van kritiek
is juist ( 2 . 4 ) .
2.1. Verkeerde interpretatie van de Symposium"bi jdrage
Bovenstaande conclusie in de Symposium"bijdrage "beperkte zich niet tot de
gevolgen van gecontroleerde lozingen van radioactieve stoffen. Er werd
aangegeven (p. 143)» dat ook ongevallen in de beschouwing "betrokken werden,
hierbij inbegrepen de verspreiding van radioactieve stoffen door sociale
oorzaken, zoals menselijk territoriumgedrag (oorlog en terrorisme). Van
"Weers en Davids hebben tot nu toe de "biologische werkelijkheid niet in hun
"beschouwingen betrokken en meenden daarom wellicht ook dat de Symposiumbijdrage zich beperkte tot gevolgen van gecontroleerde lozingen. Hierbij
dient te worden opgemerkt, dat de opmerking van Van Weers (1975) over
kernwapens en ongevallen "bij de kernindustrie niet is gemaakt op het Congres van de Utrechtse Biologen Vereniging, waarop zijn uit te brengen
publicatie en onze kritiek gebaseerd is.
Voorts werd in de SymposiUmbijdrage geen verhand bewezen geacht tussen
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radioactieve straling en de vermindering van de aantallen vissen in de
Hanford rivier. Het tegendeel is echter evenmin bewezen. Latere toename
van het aantal vissen doet in dit verband volstrekt niet ter zake, aangezien inmiddels het milieu drastisch gewijzigd was door de aanleg van
stuwmeren.
2.2. Verkeerde interpretatie van de oorspronkelijke literatuur
Schultz en Whicker (1974) schreven: "Afgezien van een (ernstig) ongeval,
lijken blijvende erfelijke gevolgen door straling in natuurlijke levensgemeenschappen niet aannemelijk". De conclusie in de Symposiumbijdrage,
dat Schultz en Whicker dus bij een ongeluk wel blijvende effekten verwachten is daarom volledig gerechtvaardigd."
Van Weers en Davids haalden Whicker en Fraley (1974) a^n om aan te tonen
dat een slotconclusie over de oecologische gevolgen van straling mogelijk
is. Echter Whicker en Fraley kwamen tot de slotsom dat er in plantengemeenschappen op het land geen duidelijke effekten van een kerncentrale
bij normaal bedrijf te verwachten zijn. Het betreft hier alleen normaal
bedrijf van 4én type fabriek. Hit betreft slechts een deelaspect; het
beslaat daarom een veel kleiner gebied dan hetgeen in het overzicht van
Schultz en Whicker (1974) en in de Symposiumbijdrage wordt besproken en
verandert daarom niets aan de conclusies.
2.5- Punten van kritiek die niet relevant zijn
Wrodhead (1971) schreef: "De hoge LD,--/,.. waarden maken het uiterst onwaarschijnlijk dat een acuut dodelijïè effekt ooit een probleem zal worden
in milieu's, die vervuild zijn door gecontroleerde lozingen van radioaktief
afval". Z6 vergaand is deze uitspraak op wetenschappelijke gronden niet vol
te houden (zie Symposiumbijdrage). Hierop wordt in het commentaar niet ingegaan. Alles wat Van Weers en Davids hierover verder schrijven, heeft geen
betrekking op de essentie van onze kritiek.
Overigens: De aangehaalde zinsneden uit een nog te publiceren werk van Van
Weers geven niet weer wat hij op het Congres van de U.3.V. heeft gezegd.
De desbetreffende uitspraak luidde letterlijk: "Het is zó, dat de stralingsdoses die nodig zijn om acute sterfte te veroorzaken, veel en veel hoger
zijn dan de stralingsdoses die ooit in het milieu te verwachten zijn".
Hieruit blijkt dat Van Weers hetzelfde zegt als Woodhead (1971)•
2.4. Terechte kritiek
Het is juist, dat de onderzoekingen van Wallace (1956) en Crenshaw (1965)
geen betrekking hebben op de gevolgen van radioactieve stoffen, maar óp
die van uitwendige bestraling. Voor deze onzorgvuldigheid wil de werkgroep
van de IJ.B.V. haar verontschuldigingen aanbieden. Het blijft echter duidelijk, dat bij de gebruikte hoge externe stralingsdoses, er een zeer snelle
aanpassing optrad bij insekten.

3. De essentie van ons betoog
De tweede lijn in het commentaar betreft de kritiek onzerzijds, dat Van
Weers en Davids te vergaande conclusies trokken uit het voorhancLen zijnde
feitenmateriaal. Deze kritiek wil de werkgroep handhaven. Ter verduidelijking volgt eerst hieronder de beredenering, die de werkgroep volgde.
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over de gevolgen op langere termijn van radioactieve stoffen in populaties en oeoosysternen. Dit maakt het noodzakelijk, dat men uitgaat van
andersoortig onderzoek (vnl. laboratoriumstudies van individuen die
onder onnatuurlijke omstandigheden aan hoge externe stralingsdosis
werden blootgesteld). Vanuit de op die manier verkregen gegevens kan
men extrapolaties maken naar de situatie van populaties in frun natuurlijke omgeving. Daar het hier zeer vergaande extrapolaties betreft moet
men er rekening mee houden, dat de resultaten van deze extrapolaties een
grote onzekerheid met zich meebrengen. Alvorens echter op zinvolle wijze
tot deze onderzoekingen te kunnen overgaan, moet men eerst bepalen welke
oecologiBch belangrijke parameters men gaat beschouwen.
Het blijkt, dat er onderzoekingen zijn die aantonen, dat sommige van de
oecologisch belangrijke parameters beïnvloed kunnen worden door ioniserende straling. De doses, waarbij deze invloeden onder laboratoriumTomstandigheden waargenomen worden, zijn dan in eerste instantie niet van
belang (en zijn daarom ook niet vermeld). Immers: Men beschouwt deze invloeden onder omstandigheden, die irrelevant zijn in oecologisch opzicht.
Pas als men het organisme vervolgens weer in zijn natuurlijke omstandigheden bestudeert, wordt het belangrijk of ook dan een (eventueel veel
kleinere) invloed (door een eventueel lagere stralingsdosis) zal optreden
Het zal echter van de grootte van die invloed en van de mate van stabiliteit van het oecosysteem afhangen in hoeverre en binnen welke periode een
negatieve invloed op het oecosysteem waarneembaar zal worden. Het tweede
gedeelte van de conclusie zegt dan ook terecht dat "theoretische overwegingen een aanwijzing (gerechtvaardigd door aangevoerde voorbeelden) geven, dat negatieve gevolgen niet uitgesloten zijn".
De uitspraken van Van Veers en Davids, die in het commentaar worden aangehaald, bevestigen de constatering dat zij tot nu toe verschillende categorieën van mogelijke oecologische effekten buiten beschouwing hebben
gelaten. Br kan nl. een verstoring optreden door:
- stimulering door lage stralingsdoses
- verschillen in stralingsgevoeligheid
- sublethale effekten, ook i.v.m. al aanwezige vervuiling en andere
mili eufac t oren
- positieve mutaties
Hierop is in het commentaar helaas niet ingegaan. Op basis van genoemde
vier punten zijn negatieve gevolgen, van welke stralingsdosis dan ook,
in principe niet uit te sluiten, en zelfs denkbaar.
Het bovenstaande verklaart waarom het commentaar van Van Weers en Davids
de essentie van ons betoog niet aantast.

4. Het ontbreken van duidelijkheid in publicaties van Van Weers en Davids
Davids (1972) stelt: "De veiligheidsnormen die voor de mens gelden zijn
dusdanig dat een effekt op dieren en planten niet te verwachten is. Deze
veronderstelling is bevestigd door veldonderzoek en laboratoriumexperimenten". Soortgelijke uitspraken treffen we aan in Davids (1975), Van Weers
( 1 9 7 ? , 1975). De conclusie is volledig in tegenspraak met onze conclusies.
In genoemde publicaties ontbreekt het expliciet maken van:

-4a. de manier waarop zij het probleem benaderen (vergelijk onze visie
op het geheel, punt 3 ) ;
b. welk specifiek feitenmateriaal zij gebruiken in hun beschouwingen;
o. de wijze waarop zij, met inbegrip van de punten genoemd onder a en
b tot hun conclusies komen.
Zolang onduidelijkheid over bovengenoemde punten bestaat, achten wij de
conclusies van Van Weers en Davids onverantwoord. Wij nodigen Van Weers
en Davids hierbij dan ook uit deze punten alsnog duidelijk te maken.

5 . Referenties
Crenshaw, J.W. (1965). Science, 149, 4 2 6 - 4 2 7 .
Davids, J.A.G. (1972). In: Milieu-aspecten van de kernenergieproduktie.
Meded. nr. 33, PP- 1 7 9 — 1 . Reactor Centrum Nederland. Den Haag.
Davids, J.A.G. (1975)• Atoomenergie, £L> 194-199Schultz, V. en F.W. Whicker (1974)- CRC Critical Reviews in Environmental
Control,
423-464.
Wallace, B. (1956). I. Genetics,
280-293Weers, A.W. van (1972). In: Milieu-aspecten van de kernenergieproduktie.
Meded. nr. 33, pp- 71-86. Reactor Centrum Nederland. Den Haag.
Weers, A.W. van (1975)- In: Biologische gevolgen van straling door nucleaire
energievoorziening. UBV Utrecht. In press.
Whicker, F.W. en L. Fraley, Jr. (1974)- In: Adv. in Radiation Biology, Vol.
14» PP- 317-366. Acad. Press, New York and London.
Woodhead, D.S. (1971) • Proc. Roy. Soc. Lond. B. VJJ_, 423-437-

