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1976: Aankondiging proefboringen leidt tot
felle acties
Herman Damveld, mei 2016
Begin juni 1976 verschijnen er berichten in de noordelijke pers over op handen zijnde
proefboringen. Op 18 juni stuurt de regering een brief aan Gedeputeerde Staten van Groningen en
Drenthe. Deze brief is de directe aanleiding tot het groeiende verzet tegen proefboringen en opslag
van kernafval.
In het vorige hoofdstuk zagen we dat de regering en haar adviseurs vanaf 1971 werken aan
plannen voor opslag van kernafval in zoutkoepels. Bestuurders of tegenstanders van kernenergie
reageerden daar echter niet op. Dat wordt begin juni 1976 anders. Een aanzwellende
geruchtenstroom geeft aanleiding tot artikelen in de regionale pers. In deze artikelen wordt een
mogelijke opslag van radioactief afval in noordoostelijke zoutformaties gemeld.1 Nog op 7 juni
1976 verklaren B. en W. van Stadskanaal van niets te weten. B. en W. van de gemeente Borger
leggen op 12 juni 1976 een verklaring af met dezelfde inhoud, in antwoord op vragen van de
fractie Gemeentebelangen in de raad van Borger. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van
perspublicaties.
Brief
Dan is het 18 juni. Minister Lubbers van Economische Zaken stuurt de bewuste brief aan
Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe 2. In de brief staat dat de regering van plan is
radioactief afval op te slaan in zout. Vijf zoutkoepels zijn uitgezocht voor proefboringen:
Gasselte-Drouwen in de gemeenten Gasselte en Borger,
Schoonloo in de gemeente Schoonloo,
Anloo in de gelijknamige gemeente,
Onstwedde in de gemeente Stadskanaal,
Pieterburen in de gemeente Eenrum.
Lubbers schrijft dat het de bedoeling is onderzoek te doen "in nauw contact met de provinciale en
gemeentelijke autoriteiten, welke intensief bij de plaatskeuze van de proefboringen betrokken
zullen worden".
Verder schrijft de bewindsman dat het onderzoek niet betekent dat er onmiddellijk daadwerkelijk
radioactief afval zal worden opgeslagen. Een dergelijke beslissing zal uitsluitend "na overleg" met
de direct betrokken provinciale en gemeentelijke besturen over de resultaten van het onderzoek
worden genomen. De regering wil verder graag weten hoe het met de planologie en de bevolkingsdichtheid zit in het betrokken gebied.

Opschudding
De brief van de regering veroorzaakt grote opschudding in het Noorden. De noordelijke pers zorgt
ervoor dat deze consternatie voor een breed publiek wordt uitgemeten. 3 Officieel zijn alleen
Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe van de regeringsvoornemens op de hoogte
gesteld.
Provinciale Staten van Groningen verklaren op 30 juni op voorstel van het CDA "dat de provincie
zich met alle bestuurlijke middelen tegen deze proefboringen dient te verzetten". Op 7 juli 1976
sturen GS van Drenthe een brief aan Lubbers, waarin het college zich uitspreekt tegen de
proefboringen.
De zes betrokken gemeenten weten officieel van niets. Op Kamervragen over "wat er precies aan
de hand is", antwoordt Lubbers op 11 augustus 1976 dat er een onderzoek komt en dat "dit onderzoek zou geschieden in nauw contact met de betrokken provinciale en gemeentelijke
autoriteiten"4.
Op nadere vragen over dit nauwe contact antwoorden Lubbers en Vorrink op 3 december 1976:
"Hierbij is van de gedachte uitgegaan dat de provinciale besturen de betrokken gemeenten van de
inhoud van bovenbedoelde brief (van 18 juni 1976, h.d.) in kennis zouden stellen of zouden
aangeven op welke andere wijze de gemeenten zouden kunnen worden geïnformeerd". Ook geeft
de regering aan dat er haast is bij de proefboringen, vanwege het plan om drie kerncentrales te
bouwen5. Deze slechte informatievoorziening, gekoppeld aan de bouw van nieuwe kerncentrales,
roept protesten op.
Drinkwaterwinning
Nog in 1976 verschijnt een belangrijk rapport, waarin duidelijk stelling wordt genomen tegen
onderzoek zoals proefboren en dus de opslag van radioactief afval in zoutkoepels.6 Het rapport is
geschreven door T. Csengö, verbonden aan de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Dit
waterleidingbedrijf mengt zich in de discussie omdat rond en boven genoemde zoutkoepels
waterwingebieden liggen.
Het rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de door de regering genoemde zoutkoepels.
De studie beschrijft eveneens de geologische geschiedenis van de noordoostelijke zoutformaties.
De Waterleidingmaatschappij Drenthe betwijfelt ten zeerste of "door nader onderzoek een zodanig
compleet beeld van de eigenschappen, het gedrag en invloed op de omgeving van de zoutpijlers
zou kunnen worden verkregen, dat het verantwoord zou kunnen zijn om aan de voorgenomen
opslag van radioactief afval in deze dômen de vereiste zeer hoge graad van betrouwbaarheid te
mogen toekennen".
Op 23 september 1976 stuurt directeur Van Nes van het Drentse waterleidingbedrijf een brief aan
minister Lubbers. In deze brief wijst Van Nes op het gevaar van drinkwaterbesmetting.
Het rapport van Csengö zal een belangrijke rol spelen bij de inhoudelijke argumentatie van de
regionale en lokale besturen.
Verzet organiseert zich
Er ontstaat een gezamenlijk verzet van de noordelijke besturen, bevolking en actiegroepen tegen
de opslagplannen, die in een rapport gedetailleerd worden beschreven7. Dit proces resulteert in een
onomwonden afwijzing van proefboringen door alle gemeenten. Uit de gemeentelijke
argumentatie is te proeven dat (ook) in lokale bestuurlijke kringen de overtuiging bestaat dat men
voor voldongen feiten geplaatst is en dat proefboren het begin is de opslag.
Een voorbeeld van dit proces is de houding en besluitvorming van de gemeente Stadskanaal,
toentertijd bestuurd door een stabiele PvdA-CDA coalitie8. Onder het grondgebied van de gemeente Stadskanaal ligt een belangrijk deel van de Onstwedder zoutkoepel.
Stadskanaal voert in een voorstel aan de Gemeenteraad van 12 oktober 1976 een uitgebreide
argumentatie aan om de regeringsplannen af te wijzen. Allereerst zijn de deskundigen het er niet
over eens of kernenergie al dan niet wenselijk is, houden B en W van Stadskanaal de Raad voor.
De kans op besmetting van drinkwater is niet uitgesloten. Opslag van radioactief afval maakt de

gemeente Stadskanaal veel minder aantrekkelijk als woon-werkgebied.9
Overal in de provincies Groningen en Drenthe heerst onrust. Er worden actiegroepen opgericht,
handtekeningen opgehaald en voorlichtingsavonden georganiseerd. Soms komen op die voorlichtingsavonden interessante punten naar voren. Zo zegt milieuminister Vorrink op 28 september
1976 op een PvdA-vergadering in Middelstum dat in Drenthe geen proefboringen zullen worden
verricht om besmetting van grondwater te voorkomen. De volgende dag ontkent een woordvoerder
van het ministerie van Economische Zaken dat. En Vorrink op haar beurt trekt op 3 december
1976 haar woorden in: in antwoord op Kamervragen benadrukt ze dat de proefboringen gewoon
doorgaan. Dit draagt bij aan het algehele wantrouwen in de regering en haar adviseurs. 10
Het eerste spontane volksverzet ontstaat in het Drentse Borger. Daar wordt begin augustus 1976
de Initiatiefgroep Borger en omgeving opgericht. Al spoedig volgt een voorlichtingsavond waarop
Hamstra (RCN) en Klarisse Nienhuys (RUG) elkaar bestrijden. Handtekeningen tegen de voorgenomen opslagplannen worden verzameld (1300). Begin 1977 volgen Gasselte en Rolde en rond
1978 doet een groep in Anloo van zich spreken.
Het actiepatroon is bij alle groepen hetzelfde. Informatie wordt verzameld, handtekeningenacties
georganiseerd en voorlichtingsavonden belegd. Soms vindt een demonstratie plaats, zoals eind
1976 in het boven op de zoutkoepel liggende Oost-Groningse plaatsje Onstwedde, waar bij wijze
van proef door de bevolking een dorpsontruimings-oefening wordt gehouden.
Op 19 augustus 1976 stuurt de Werkgroep Kernenergie Stadskanaal en omgeving een brief aan de
gemeente Stadskanaal waarin ernstige verontrusting over de plannen wordt uitgesproken. Deze
groep ontstaat uit Anti-Kalkar Comités. Ook in andere gevallen vormen de zogeheten AAPgroepen (Atoom Alarm Groepen) zich uit of rond oudere verzetskernen tegen de toepassing van
kernenergie. Vanaf 1 oktober 1976 roert zich AAOG, Atoom Alarm Oost Groningen, in de
omgeving van Onstwedde en Alteveer. Met vallen en opstaan volgen het Groningse Pieterburen en
Veendam.
Met succes worden pogingen gedaan zoveel mogelijk mensen, 'burgers en boeren' bij de acties te
betrekken. Contacten met politieke partijen worden onderhouden. Van meet af aan wordt de
partijen veelal duidelijk gemaakt dat zij bepaald niet de boventoon mogen voeren binnen de
groepen. Spoedig zijn delen van Groningen en Drenthe bedekt met een netwerk van actiegroepen
die soms intensief met elkaar in contact staan.
Op 21 oktober vindt een eerste grote gezamenlijke vergadering van veel actiegroepen in Groningen plaats. Besloten wordt samen te gaan werken in de DNA (Deutsch-Nederlandse Atom
Aktion/Alarm) met de Bürgerinitiative gegen Atomanlagen in het aangrenzende Duitse
Niedersachsen en Sleeswijk-Holstein. Ook in die gebieden liggen zoutkoepels waarin de Duitse
overheid kernafval wil opbergen. Besloten wordt zoveel mogelijk informatie te verspreiden onder
de bevolking en handtekeningen te gaan verzamelen. Het worden er zo'n 26.000, die op een later
tijdstip in Assen aan de ministers Vorrink en Lubbers worden aangeboden. Verder wordt besloten
tot het opzetten van een telefonische alarmketen tegen proefboringen en het organiseren van een
demonstratie in Onstwedde in februari 1977. Hieraan nemen enkele duizenden burgers en boeren,
de laatsten met hun trekkers, deel.
Dit is het begin van een langdurige strijd, die met toenemende steun onder de bevolking tegen de
dumping van atoomafval zal worden geleverd. Deze cluster van actiegroepen groeit uit tot een
breed volksverzet.
Een onderzoeker uit de sociaal-wetenschappelijke hoek vat in 1991 de toen ontstane situatie als
volgt samen 11 (refererend aan het bovengenoemde regeringsbesluit een uitgebreid onderzoek in te
stellen naar de opslag van radioactief afval) :
"Deze aankondiging was (..) niet het begin van de snelle voorbereiding van opslag van radioactief

afval, maar het startschot van een langdurig conflict tussen centrale en lokale overheid, tussen beleidsondersteunende onderzoeksinstituties en het beleid kritisch gestemde wetenschapsmensen en
tussen het centrale overheidsbeleid en groepen verontruste burgers. Een conflict waarin het woord
'onderzoek' de connotatie kreeg van het begin van feitelijke opslag. In dit conflict speelden de
proefboringen een centrale rol, alsmede de concrete keuze voor een vijftal locaties waar geboord
zou gaan worden. Rond het thema proefboringen verscherpte het conflict zich ".
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