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VOORWOORD 

Het energiebeleid is al jaren een belangrijk politiek onderwerp. De publieke opinie 

speelt daarbij in toenemende mate een rol van betekenis. Vooral naar de acceptatie van 

kernenergie is in de zeventiger en de tachtiger jaren wereldwijd veel onderzoek verricht 

Een manco is echter dat resultaten slecht vergeleken kunnen worden ondermeer door 

verschillende vraagstellingen. Om pubHekshoudingen goed te kunnen meten is 

longitidunaal onderzoek gewenst. Dit was een van de redenen waarom het Ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 1986, nadat naar 

aanleiding van het ongeluk in Tsjernobyl de besluitvorming over kernenergie twee jaar 

was uitgesteld, besloot een periodiek halfjaarlijks onderzoek te starten naar 

pubHekshoudingen tegenover kernenergie en kolen. Sindsdien hebben zes metingen 

plaatsgevonden. Dit rapport bevat een weergave van de bevindingen over de periode 

juni 1986, vlak na Tsjernobyl, tot oktober 1988. 

De onderzoekers zijn Drs. G.C. Bartels, de projectcoördinator van het Ministerie van 

V.R.O.M. en Ir. F.G.H. van Wees van het Energie Studie Centrum (Energieonderzoek 

Centrum Nederland) erkentelijk voor de nuttige en efficiënte begeleiding van het 

project. 

Leiden, augustus 1989 

- i i-

Dr. C.J.H. Midden 

Dr. B. Verplanken 



HOOFDSTUK 1: INLEIDING, VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET 

1.1 Inleiding 

Publieke acceptatie wordt een steeds belangrijker factor in de politieke besluitvonning 

over technologische verandering. Het energiebeleid is hier een sprekend voorbeeld van. 

De vraag hoe publieksoordelen in de besluitvorming betrokken moeten worden is 

echter niet zo eenvoudig te beantwoorden. Intuïtieve oordelen zijn snel gemaakt. Het is 

gemakkelijk en soms ook verleidelijk om de publieke opinie als 'emotioneel, onwetend 

en niet geïnteresseerd' terzijde te schuiven of als 'rationeel, betrokken en 

oordeelkundig' te omarmen. Ook in de kernenergiediscussie zijn van dit soort 

kwalificaties legio voorbeelden te vinden: het publiek is slecht geïnformeerd, het maakt 

geen afweging tussen opties, opvattingen volgen de waan van de dag, het publiek is 

niet geïnteresseerd en ook "dit land wordt niet geregeerd via opiniepeilingen". 

Niettemin worden opiniepeilingen op de voet gevolgd en spelen ze onmiskenbaar een 

rol in de politieke besluitvonning als een indicatie van het onmisbare 'maatschappelijk 

draagvlak'. 

Indien publieksopvattingen over energietechnologieën belangrijk gevonden worden, 

dienen deze dus op een verantwoorde wijze in kaart gebracht te worden. De publieke 

opinie kan alleen op waarde worden geschat, indien deze genuanceerd kan worden 

weergegeven en correct geihterpreteerd wordt. In dit rapport wordt verslag gedaan van 

een periodiek gehouden onderzoek met halfjaarlijkse metingen naar opvattingen, 

houdingen en beleidsvoorkeuren van het Nederlandse publiek met betrekking tot het 

gebruik van kernenergie en kolen voor het opwekken van elektriciteit. Het onderzoek 

omvat gegevens die zijn verzameld in de periode 1986-1988. 

In dit hoofdstuk wordt eerst de doelstelling van het onderzoek beschreven. Vervolgens 

wordt kort ingegaan op het doen van sociaal psychologisch onderzoek naar oordelen 

over energierisico's en de acceptatie van energietechnologieën. Na een beschrijving van 

de onderzoeksvragen en de indeling van dit rapport worden tenslotte de opzet van het 

onderzoek en de samenstelling en totstandkoming van de vragenlijst toegelicht. 

Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: het beschrijven 

en verklaren van houdingen en opvattingen bij de Nederlandse bevolking tegenover het 
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gebruik van kernenergie en kolen voor de opwekking van elektriciteit en het 

beantwoorden van de vraag in hoeverre deze technologieën worden geaccepteerd. 

Wat zijn publieksoordelen? 

Wanneer we pubHeksoordelen tegenover (in dit geval) een technologie "ontleden", dan 

kunnen er drie aspecten worden onderzocht (vergelijk Fishbein & Ajzen, 1975) 

Allereerst zijn er globale evaluaties, wat vaak wordt aangeduid met het begrip 

~uding'. Hierbij moeten we denken aan oordelen als "goed-slecht" of "acceptabel

onacceptabel". Op basis van dit soort oordelen noemt men zich bijvoorbeeld vaak een 

voor- of tegenstander van kernenergie. Ook in dit rapport wordt deze definitie 

gehanteerd. Houdingen bestaan niet in het luchtledige, maar zijn in meerdere of 

mindere mate gebaseerd op veronderstellingen over gevolgen. Deze kunnen uitgedrukt 

worden in kansen die mensen toekennen aan het optreden van bepaalde gevolgen. 

Dergelijke oordelen kunnen worden beschouwd als "bouwstenen" van een houding. 

Men vindt een object of activiteit goed of slecht omdat men (subjectief) de kans op 

bepaalde voordelen en/ of schadelijke gevolgen groot of klein vindt. Hiermee wordt een 

belangrijk thema aangesneden: de vraag in hoeverre houdingen zijn onderbouwd. Is het 

publiek irrationeel? Geven mensen "gratis" oordelen, zonder zich te bekommeren om 

consequenties (bijvoorbeeld het bekende "prijskaartje")? In dit onderzoek wordt hier 

expliciet aandacht aan besteed. 

In de derde plaats kan nagegaan worden welke keuzes mensen zouden maken of 

zouden wensen. Een globale houding hoeft nog geen goede indicator te zijn voor het . 

gewenste beleid. Het is op voorhand niet duidelijk wat een voor- of tegenstander van 

kernenergie nu precies wil. Tegenstanders van kernenergie kunnen vinden dat er geen 

nieuwe centrales moeten komen, maar kunnen verschillen in de opvatting of bestaande 

centrales moeten worden gesloten. V oorstanders van kernenergie kunneri tegen 

uitbreiding van het aantal kerncentrales zijn. Verder is van belang hoe men alternatieve 

opties in de beleidsvoorkeur betrekt. 

Tenslotte wordt aandacht gegeven aan de vraag in hoeverre men bezorgd is over en zich 

betrokken voelt bij het gebruik van kernenergie en kolen. We maken in dit onderzoek 

een onderscheid tussen iemands gevoel van betrokkenheid en bezorgdheid enerzijds en 

het resultaat daarvan anderzijds (bijvoorbeeld in termen van attentie voor nieuwe 

informatie). Deze meer emotionele aspecten kunnen een belangrijke rol spelen in 

bijvoorbeeld de wijze waarop men met informatie omgaat of de mate waarin men zich 

informeert. 
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Trends in pub/ieksoorde/en 

In verreweg het meeste sociaal wetenschappelijk onderzoek naar pubHekshoudingen 

worden éénrnalig gegevens verzameld. Het is duidelijk dat in een dergelijk onderzoek 

een momentopname wordt gemaakt en er niets gezegd kan worden over veranderingen 

in opvattingen. In dit onderzoek is daarom een serie metingen verricht. Op deze wijze 

kunnen niet alleen uitspraken worden gedaan over de verdeling van voor- en 

tegenstanders, maar ook over trends in dergelijke verdelingen. Sommige opvattingen 

kunnen stabieler blijken dan andere .en inzicht in dergelijke trends kan van belang zijn 

wanneer pubHeksoordelen moeten worden meegewogen in de besluitvorming. 

1. 2. Onderzoeksvragen 

De eerste vier onderzoeksvragen hebben betrekking op de periode juni 1986-oktober 

1988. De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Hoe zijn meningen over grootschalig gebruik van kernenergie en kolen 

verdeeld en zijn er veranderingen te onderkennen? 

De eerste onderzoeksvraag zal worden onderzocht in de zes metingen in de periode juni 

1986-oktober 1988. 

De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Welke beleidsopties ten aanzien van kernenergie en kolen worden 

geprefereerd en zijn er veranderingen te onderkennen? 

De derde onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Hoe waarschijnlijk wordt een aantal specifieke gevolgen van het gebruik 

van kernenergie en kolen gevonden; hoe verschillen deze tussen voor- en 

tegenstanders; zijn er veranderingen te onderkennen? 

V oor beide energiebronnen werden subjectieve waarschijnlijkheidsoordelen gevraagd 

met betrekking tot een aantal mogelijke consequenties, zoals het optreden van 

ongelukken, milieuvervuiling en voordelen. Deze waarschijnlijkheidsoordelen zijn in 

verbale termen gesteld. Voor het optreden van nucleaire ongelukken werd tevens een 

numeriek kansoordeel gevraagd. In de analyse is aandacht gegeven aan de mate waarin 

men voor- en nadelen afweegt om tot een houding te komen en de mate waarin de 

veronderstellingen gerelateerd zijn aan de algemene houding tegenover de betreffende 

energiebron. Met betrekking tot het gebruik van kolen wordt ook ingegaan op de 

bekendheid met de mogelijkheid van kolenvergassing. 

De vierde onderzoeksvraag luidt als volgt: 
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In hoeverre is er sprake van bezorgdheid door het gebruik van kernenergie ; 

in hoeverre voelt men zich betrokken bij deze onderwerpen; zijn er 

veranderingen te onderkennen? 

Ook hier worden ondermeer voor- en tegenstanders vergeleken. 

De vijfde onderzoeksvraag luidt als volgt: 

--J., Hoe stabiel zijn meningen en subjectieve waarschijnlijkheidsoordelen in de 

onderzochte periode? 

Deze vraag wordt beantwoord met behulp van gegevens die in een panel van 

respondenten werden verzameld in de periode december 1986-oktober 1988. Dat wil 

zeggen, dezelfde groep personen werd gedurende deze periode regelmatig oordelen 

gevraagd. Voor- en tegenstanders worden ook hier weer vergeleken. 

De zesde onderzoeksvraag luidt tenslotte: 

Hoe zijn meningen over kernenergie en kolen alsmede beleidsvoorkeuren 

verdeeld over de aanhangers van de verschillende politieke partijen? 

De resultaten worden in hoofdstuk 2 gerapporteerd. 

1. 3 Onderzoeksopzet 

Steekproeven 

Dè' resultaten van het hier gerapporteerde onderzoek zijn gebaseerd op zes 

steekproeven, die elk representatief waren voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar 

en ouder. De metingen werden verricht in juni 1986, december 1986, mei 1987, 

oktober 1987, mei 1988 en oktober 1988. De steekproefgroottes waren respectievelijk 

768, 731, 770, 801, 805 en 1097. De metingen bestonden uit gestructureerde 

interviews. In Bijlage 2 wordt deze representativiteit toegelicht en geillustreerd. In de 

bijlage zijn steekproefkenmerken vergeleken met de populatie op basis van CBS

gegevens met betrekking tot leeftijd, sexe en regio. Met betrekking tot leeftijd blijken de 

afwijkingen per leeftijdscategorie nergens groter dan 4,4%; met betrekking tot sexe 

nergens groter dan 2,9%; met betrekking tot regio nergens groter dan 4,3%. Effecten 

van deze steekproefafwijkingen hebben geen invloed op de conclusies die getrokken 

werden uit de resultaten. 

Op grond van de steekproefgroottes van de metingen dient bij de gepresenteerde 

resultaten een nauwkeurigheidsmarge van maximaal + 3,6% in acht te worden 

genomen. 

Naast de metingen met onafhankelijke steekproeven werden metingen verricht in een 

panel van respondenten. Dat wil zeggen, een groep van 853 respondenten werd vijf 
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maal ondervraagd, te weten in december 1986, mei 1987, oktober 1987, mei 1988 en 

oktober 1988. Deze panelgegevens werden alleen gebruikt om de stabiliteit van 

individuele oordelen te onderzoeken. Bij gebruik van onafhankelijke steekproeven is dit 

niet mogelijk. Deze steekproef was eveneens representatief voor de Nederlandse 

bevolking van 18 jaar en ouder. Voor de analyses van de panelgegevens werden 

uiteindelijk degenen geselecteerd die aan elk van de vijf metingen hadden deelgenomen 

(N=286). 

De vragenlijst 

Vraagformulering vergt een grote zorgvuldigheid in opinie-onderzoek. Het is niet 

moeilijk antwoorden, gewild of ongewild, te beïnvloeden door de aard van de 

vraagstelling. In Midden, Daamen & Verplanken (1983) en Midden (1986) worden 

voorbeelden gegeven hoe oordelen over kernenergie kunnen verschillen door 

verschillende vraagstellingen. In dit dissertatie-onderzoek werden de effecten van 

verschillende vraagstellingen diepgaand onderzocht. Daarnaast is in veel 

opinieonderzoek sprake van conceptuele onduidelijkheid. Er wordt vaak geen 

onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten publieksoordelen, zoals algemene 

houdingen, verschillende beleidsvoorkeuren, gedragsintenties en veronderstellingen 

over mogelijke gevolgen. 

In het hier gerapporteerde onderzoek zijn de inhoud van de vragenlijst en de 

formuleringen van de vragen grotendeels gebaseerd op het bovengenoemde onderzoek 

naar de beleving van energierisico's (Midden et al., 1983; Midden, 1986). De vragen 

over houdingen en veronderstellingen zijn op grond van bovengenoemd onderzoek 

geselecteerd, rekening houdend met statistische samenhangen met andere 

formuleringen en vraagtypen. 

In paragraaf 2.4 wordt uiteengezet hoe de veronderstellingen over gevolgen van de 

toepassing van kernenergie en kolen gekozen zijn op grond van statistische analyses 

over grote reeksen van oordelen. 

De vragenlijst bevatte met betrekking tot kernenerfiÏe de volgende onderdelen: 

- veronderstellingen over mogelijke consequenties; 

- numerieke kansschatting op een emstig kernongeluk; 

- houding tegenover kernenergie; 

- betrokkenheid bij het onderwerp kernenergie; 

- beleidskeuzes met betrekking tot het gebruik van kernenergie; 

- afweging tussen het gebruik van kernenergie en kolen; 

- de vraag hoeveel geld men over heeft voor het afzien van het gebruik van kernenergie. 
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Het gedeelte met betrekking tot kolen bevatte de volgende onderdelen: 

- veronderstellingen over mogelijke consequenties; 

- houding tegenover kolen; 

- bekendheid met de mogelijkheid van kolenvergassing. 

Uiteraard werden in elke meting een aantal vragen opgenomen met betrekking tot socio

en demografische achtergrondsvariabelen. De belangrijkste waren: geslacht, leeftijd, 

politieke voorkeur, opleiding, inkomen, en regio. De twee gedeeltes over respectieve

lijk kernenergie en kolen worden hieronder nader beschreven. 

Kernenergie 

Met betrekking tot veronderstellingen over mogelijke consequenties van kernenergie 

werd gevraagd: als in Nederland op ruime schaallkernenergie wordt gebruikt voor het 

opwekken van elektrische stroom, hoe groot denkt u dat de kans is op: 

- toename van het aantal terroristische acties; 

- een ongeluk met als gevolg dat meer kinderen worden geboren met afwijkingen; 

- zelf overlijden binnen 25 jaar door radioactieve besmetting; 

- zeer ernstige gevolgen voor het natuurlijk milieu; 

- grote voordelen voor de nederlandse samenleving; 

- het goedkoper worden van de elektrische stroom; 

- een ongeluk met als gevolg dat een gebied zo groot als de provincie Utrecht voor 10 

jaar onbewoonbaar wordt; 

- negatieve gevolgen die oncontroleerbaar zijn. 

Antwoorden werden gegeven op 9-puntschalen met de antwoordcategorieën "nihil 

(afwezig)", "zeer klein", "klein", "vrij klein", "matig", "vrij groot", "groot", "zeer 

groot" en "dit gebeurt zeker". Deze categorieën werden vervolgens gecodeerd als res

pectievelijk 0 t/m 8. 

De numerieke schatting op een ernstig kernongeluk luidde als volgt: 

Als in Nederland kernenergie op ruime schaal wordt gebruikt voor het opwekken van 

elektrische stroom, dan kan dat leiden tot een ongeluk waarbij meer dan 1000 doden 

vallen. Gevraagd werd de kans dat een dergelijk ongeluk zal gebeuren. De antwoord

categorieën waren: "eens per jaar", "eens in de tien jaar", "eens in de honderd jaar", 

"eens in de duizend jaar", "eens in de tienduizend jaar", "eens in de honderdduizend 

jaar", "eens in de miljoen jaar", "eens in de tien miljoen jaar", "minder vaak dan eens in 

de tien miljoen jaar" en "nooit". 

1 "Ruime schaal" werd omschreven als 30-40% van de totale elektriciteitsproductie. 
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De lwuding tegerwver kernenergie werd als volgt gevraagd: 

Als in Nederland kernenergie op ruime schaal wordt gebruikt voor het opwekken van 

elektrische stroom, dan vind ik dit: "zeer slecht", "slecht", "enigszins slecht", "noch 

goed, noch slecht", "enigszins goed", "goed" en "zeer goed". Deze categorieën werden 

vervolgens gecodeerd als respectievelijk 1 t/m 7. 

Bij het meten van betrokkenheid met het onderwerp kernenergie werd gebruik gemaakt 

van een schaal die in eerder onderzoek werd ontwikkeld (zie Verplanken, 1989a). Er 

werd een onderscheid gemaakt tussen persoonlijke relevantie van het onderwerp en de 

wijze waarop men reageert op bijvoorbeeld nieuws. De volgende twee vragen met 

betrekking tot de eerste categorie luidden: 

- ik voel me niet erg betrokken bij het onderwerp kernenergie ; 

- ik verwacht zelf wel eens te maken te krijgen met gevolgen van een ernstige ramp in 

Nederland. 

Deze vragen werden beantwoord op een 7 -puntschaal, die liep van "geheel mee 

oneens" (1) tot en met "geheel mee eens" (7)1. 

De volgende drie vragen met betrekking tot de tweede categorie waren: 

- als er iets in de krant staat over technische mankementen in kerncentrales dan sta ik 

daarbij stil; 

- berichten in de krant over kernenergie sla ik over; 

- ik kan er niet van slapen als ik denk aan de gevolgen van kernenergie. 

De antwoordcategorieën waren: "nooit" (1), "soms" (2), "vaak" (3), "zeer vaak" (4). 

Om beleidskeuzes met betrekking tot het gebruik van kernenergie te onderzoeken werd 

gevraagd wat men zou kiezen als op dit moment een referendum over het gebruik van 

kernenergie in Nederland zou worden gehouden. De alternatieven die werden 

aangeboden waren: 

- voor uitbreiding van het aantal kerncentrales; 

- voor handhaving van de bestaande kerncentrales, maar tegen uitbreiding; 

- voor sluiting van de bestaande kerncentrales, maar doorgaan met onderzoek op het 

gebied van kernenergie; 

- voor sluiting van de bestaande kerncentrales en eveneens stoppen met onderzoek op 

het gebied van kernenergie. 

1 In enkele metingen werd tevens een item opgenomen met betrekking tot de verwachting dat een ramp 
zoals Tsjemobyl ook hier kan gebeuren. Dit item bleek echter niet te voldoen aan de statistische criteria 
t.a.v. schaalconstructie. 
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Met betrekking tot de afweging tussen kernenergie en kolen werd gevraagd in hoeverre 

men het afzien van het gebruik van kernenergie aanvaardbaar zou vinden als dit 

betekent dat meer kolencentrales gebruikt zullen worden. De antwoordcategorieën 

waren: "zonder meer aanvaardbaar", "alleen aanvaardbaar als kolencentrales voorzien 

zijn van beschermende voorzieningen" en "hoe dan ook onaanvaardbaar". 

Tenslotte werd nagegaan hoeveel geld men overheeft voor het afzien van het gebruik 

van kernenergie. Er werd gevraagd hoeveel gulden de maandelijkse energiekosten 

hoger mocht worden als er geen kernenergie gebruikt zou worden in Nederland. 

Kolen 

Met betrekking tot veronderstellingen over mogelijke consequenties van kolen werd 

gevraagd: als in Nederland op ruime schaal kolen worden gebruikt voor het opwekken 

van elektrische stroom, hoe groot denkt u dat de kans is op: 

- het verzuren van de regen; 

- grote hoeveelheden vast kolenafval; 

-het vrijkomen van radioactieve stoffen; 

- het goedkoper worden van de elektrische stroom; 

- grote voordelen voor de nederlandse samenleving. 

Antwoorden werden gegeven op 9-puntschalen met de antwoordcategorieën "nihil 

(afwezig)", "zeer klein", "klein", "vrij klein", "matig", "vrij groot", "groot", "zeer 

groot" en "dit gebeurt zeker". Deze categorieën werden vervolgens gecodeerd als res

pectievelijk 0 t/m 8. 

De houding tegenover kolen werd als volgt gevraagd: 

Als in Nederland kolen op ruime schaal worden gebruikt voor het opwekken van 

elektrische stroom, dan vind ik dit: "zeer slecht", "slecht", "enigszins slecht", "noch 

goed, noch slecht", "enigszins goed", "goed" en "zeer goed". Deze categorieën werden 

vervolgens gecodeerd als respectievelijk 1 t/m 7. 

Om een indruk te krijgen van de bekendheid met de mogelijkheid van kolenvergassing 

werd eerst gevraagd of men wel eens iets gehoord of gelezen had over 

kolenvergassing. Men kon hierop "ja" of "nee" antwoorden. Vervolgens werd 

gevraagd om uit drie alternatieven het juiste antwoord te kiezen op de vraag wat 

kolenvergassing is. De alternatieven waren: "aardgas voor huishoudelijk gebruik", 

milieuvriendelijke techniek voor het opwekken van elektrische stroom", 

"kolenafvalverwerking" en een categorie "weet niet". 
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HOOFDSTUK 2: RESULTATEN 

2 .1 Houdingen tegenover kernenergie 

Figuur 1 toont de trends in de houding tegenover de toepassing van kernenergie in 

Nederland in algemene zin. 

Figuur 1: Houding tegenover toepassing van kernenergie op ruime schaal in 
Nederland voor de opwekking van elektriciteit. 
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N.B. De gegevens uit 1983 zijn afkomstig uit Midden, Daamen & Verplanken (1983). 

Uit de figuur kan worden opgemaakt dat het Tsjernobyl-schokeffect in 1986 een 

verschuiving van rond 20%-punten teweeg heeft gebracht in de houding tegenover 

kernenergie. Sindsdien heeft zich in de tweede helft van 1986 weer een lichte 

ombuiging voorgedaan. Het Tsjernobyl-effect is hiermee gehalveerd. Sinds december 

1986 tot heden heeft rond 55% van de Nederlandse bevolking een negatieve houding 

tegenover de toepassing van kernenergie. Het percentage mensen met een positieve 

houding schommelt rond de 21%. De schommelingen rondom deze percentages 

(positieve en negatieve houding) in 1987 en 1988 zijn kleiner dan 2%. Het percentage 

met een neutrale houding was direkt na Tsjernobyllaag (11% ), maar heeft zich enige 

. maanden daarna weer gestabiliseerd en schommelt rond de 18%. 
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V oor de bevolking als geheel blijkt de houding tegenover kernenergie zeer stabiel. Er 

doet zich geen lineaire stijging of daling voor in de periode van juni 1986 tot oktober 

19881. 

2.2 Houdingen tegenover het gebruik van kolen 

Figuur 2 toont de trends in de algemene houding tegenover het gebruik van kolen voor 

de opwekking van elektriciteit in Nederland. 

Figuur 2: Houding tegenover toepassing van kolen op ruime schaal voor de 
opwekking van elektriciteit. 
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Sinds juni 1986 blijkt gemiddeld 33% een negatieve houding te hebben. Alleen in 

december 1986ligt dit percentage iets lager (26%). Het percentage, dat een -positieve 

houding heeft tegenover het gebruik van kolen ligt gemiddeld iets hoger (gemiddeld 

37%). Verder blijkt het aantal mensen met een neutrale houding groter dan bij 

kernenergie (gemiddeld 31% ). 

Over de totale groep geaggregeerd blijkt de lineaire trend van de houding tegenover het 

gebruik van kolen zeer stabiel, niet dalend of stijgend, sinds juni 19862. 

1 ANOVA-trendtoetsing: lineair F=8,9 (n.s.; criterium p<O,OOI). 
2 ANOV A-trendtoetsing: lineair F=2,2 (n.s). 
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De relatie tussen de houdingen tegenover kernenergie en kolen 

Tabel 1 geeft weer hoe houdingen tegenover kolen en kernenergie (in algemene zin) 

samenhangen. Uit de tabel blijkt dat een positieve houding tegenover kernenergie 

overwegend samengaat met een negatieve houding tegenover kolen en andersom. Er is 

echter ook een relatief grote groep (19%), die een negatieve houding tegenover beide 

opties heeft. 

Tabel 1: Samenhang van houdingen tegenover kolen en kernenergie voor 

opwekking van elektriciteit (de getallen geven percentages van de 

steekproefvan de meting oktober 1988 weer, N=l005). 

houding tegenover kolen 
negatief neutraal positief 

negatief 18,7% 14,5% 27,0% 
houding 
tegenover neutraal 5,9% 7,7% 4,2% 
kernenergie 

positief 11,3% 4,0% 6,8% 

Toets: Chi-kwadraat 65,8; df=4; p<O,OOl. 

Het geconstateerde verband tussen de twee houdingen suggereert dat kolen en 

kernenergie als alternatieve opties worden gezien. Er is hier sprake van een nieuwe 

ontwikkeling. In eerder onderzoek (Midden, 1986) bleek dit verband nog niet te 

bestaan. 

2. 3. Voorkeuren voor beleidsopties 

Figuur 3 toont de percentuele verdeling van standpunten tegenover de bouw van 

nieuwe kerncentrales in Nederland in de periode 1986-1988. Het enorme effect van 

Tsjernobyl is duidelijk zichtbaar. Het aantal tegenstanders van uitbreiding steeg van 

50% naar 82%.3 Daarna blijkt de verdeling van voor- en tegenstanders uiterst stabiel. 

Sinds Tsjernobyl is niet meer dan 10% (gemiddeld 9%) voor de uitbreiding van het 

aantal kerncentrales. Gemiddeld 86% blijkt tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. 

3 x2=244,55 (p<O,OOl). 
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Figuur 3: Voorkeur t.o.v. het al of niet bouwen van nieuwe kerncentrales in 
Nederland. 
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Figuur 4: Voorkeur t.o.v. het al of niet sluiten van bestaande kerncentrales in 
Nederland. 
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Het sluiten van bestaande centrales 

Figuur 4 toont de voorkeur ten opzichte van het sluiten dan wel handhaven van 

bestaande kerncentrales. 

De ontwikkeling van oordelen over deze beleidskeuze verschilt van die van de trend in 

het oordeel over uitbreiding. Ten eerste is het directe effect van Tsjernobyl aanzienlijk 

zwakker; ten tweede heeft het beeld van vóór Tsjernobyl zich volledig hersteld een jaar 

na het ongeluk. Sinds midden 1987 is het beeld stabiel: ongeveer de helft van de 

bevolking is voor sluiting en de andere helft tegen de sluiting van de bestaande 

kerncentrales. Het publiek is dus het meest verdeeld ten aanzien van de keuze om de 

bestaande centrales wel of niet voortijdig te sluiten. 

Houdingen versus beleidsvoorkeuren 

Tabel 2 geeft de samenhang weer tussen de houding tegenover kernenergie in meer 

algemene zin en de specifieke voorkeuren voor verschillende beleidsopties ten aanzien 

van kernenergie. 

Tabel 2: Kruistabel m.b.t. de houding tegenover de toepassing van kernenergie in 
Nederland in het algemene zin en voorkeur voor verschillende beleidsopties 
(laatste meting: oktober 1988). De percentages zijn kolompercentages. 

voor uitbreiding kerncentrales 

voor handhaving bestaande 
kerncentrales, maartegen 
nieuwbouw 

voor sluiting bestaande 
kerncentrales, maar voor 
voortzetting van onderzoek 

voor sluiting bestaande 
kerncentrales en voor 
stopzetting onderzoek 

houdin~ te~enover toepassing 
kernener~e in al~emene zin 

negatief neutraal positief 

1,9% 6,5% 33,8% 

25,6% 64,7% 52,4% 

40,8% 24,5% 12,1% 

31,7% 4,3% 1,7% 
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De tabellaat het volgende zien: 

van degenen met een in beginsel positieve houding is nu 66% tegen uitbreiding; 

12% is er tegen dat de bestaande kerncentrales operationeel blijven, maar wil 

alleen het onderzoek continueren; 

de meerderheid van degenen met een positieve houding is tegen nieuwbouw, 

maar wil wel de bestaande centrales handhaven; 

het deel van het publiek met een neutrale houding wil ook in meerderheid de 

bestaande centrales handhaven; 

van degenen met een negatieve houding wil98% niet uitbreiden en wil 72% ook 

de bestaande centrales sluiten; 32% wil ook het onderzoek beëindigen. 

Wanneer al met al gekeken wordt naar het aantal voorstanders van het bouwen van 

meer kerncentrales kan geconcludeerd worden, dat er momenteel geen maatschappelijk 

draagvlak bestaat voor een besluit tot uitbreiding van het aantal kerncentrales in 

Nederland. Aan de andere kant blijkt een grote meerderheid (71 %-82% )4 van de 

bevolking voor het openhouden van de nucleaire optie door het continueren van het 

onderzoek. 

Kolen in plaats van kernenergie 

In de discussie over de energievoorziening en de toepassing van kernenergie in het 

bijzonder wordt vaak de vraag gesteld of ondervraagden bij hun antwoorden een idee 

hebben over alternatieve oplossingen. Tabel 3 laat zien in hoeverre men het gebruik van 

kolen een alternatief voor kernenergie vindt. 

Het percentage dat kolen zonder meer een aanvaardbaar alternatief acht varieert over de 

metingen tussen 19% en 29%. De trend is dat het percentage afneemt, met andere 

woorden, het publiek lijkt iets kritischer te worden ten opzichte van het gebruik van 

kolen. Omgekeerd neemt het percentage dat kolen als alternatief hoe dan ook 

onaanvaardbaar vindt, ook af. Een in grootte toenemende meerderheid (54% tot 70% in 

oktober 19885) vindt kolen een aanvaardbaar alternatief voor kernenergie, mits de 

nodige milieubeschermende maatregelen getroffen worden, ook al leiden die tot een 

hogere elektriciteitsprijs. 

4 Aannemend dat voorstanders van verdergaande opties ook het onderzoek ondersteunen. 
5 Trendtoets: x2=54.35 (p<O,OOI). 
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Tabel 3: De aanvaardbaarheid van kolen als alternatiefvoor kernenergie.! 

Keuze 

Zondermeer 
aanvaardbaar 

Alleen aanvaarbaar 
onder voorwaarde 
van voldoende milieu
beschermende maat
regelen 

Hoedanook 
onaanvaardbaar 

mei '87 

29% 

54% 

17% 

okt. '87 mei '88 

21% 19% 

64% 68% 

15% 13% 

1 Dit item werd niet opgenomen in de metingen van juni 1986 en december 1986. 

Bereidheid om te betalen voor het afzien van kernenergie 

okt. '88 

19% 

70% 

11% 

Aan de ondervraagden werd de vraag voorgelegd in hoeverre men bereid is een 

financieel offer te brengen om van kernenergie te kunnen afzien. Om het oordeel van 

ondervraagden zo realistisch mogelijk te maken werd gevraagd naar de verhoging van 

de elektriciteitskosten, die men aanvaardbaar vindt indien wordt afgezien van nieuwe 

kerncentrales. De vraag was open geformuleerd, dus zonder voorgestructureerde 

antwoordcategorieën. Bij wijze van een 'anker' werd wel aangegeven, dat de 

gemiddelde consument circa fl. 40,= per maand aan elektriciteit besteedt. Tabel 4 geeft 

aan welke bedragen men bereid is te betalen. 

In de periode mei 1987-mei 1988 noemde 58% tot 71% (65% tot 76%6) van de 

ondervraagden als een nog aanvaardbare verhoging een bedrag van fl. 1,= of hoger; 

45% tot 54% (48% tot 60%) blijkt minstens een verhoging van fl. 5,= aanvaardbaar te 

vinden; 20% tot 23% (22% tot 25%) noemt als een nog aanvaardbare maandelijkse 

verhoging een bedrag van fl. 10,= per maand of hoger. 

Het publiek toont zich dus bereid een eventueel 'prijskaartje' voor het afzien van 

kernenergie onder ogen te zien. Om dit prijskaartje om te rekenen in een maandelijkse 

verhoging, gaan we uit van een kWh-prijs van fl.0,20 voor elektriciteit en een 

6 Tussen haakjes worden de percentages vermeld voor het gedeelte van de ondervraagden dat tegen de 
bouw van nieuwe kerncentrales is. 
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gemiddeld verbruik van 2300 kW/jaar per aansluiting. De bereidheid om fl. 5,= per 

maand meer te betalen indien afgezien wordt van kernenergie (ongeveer de helft van de 

bevolking) betekent dan een verhoging van de elektriciteitsprijs van ongeveer 2,6 cent 

Tabel 4: De aanvaardbaarheid van een verhoging van de elektriciteitskosten voor 
de consument indien wordt afgezien van nieuwe kerncentrales. 

Cumulatieve percentages 
van genoemde nog aan
vaardbare verhogingen 

fl. 1,- of meer 

fl. 5,- of meer 

fl. 10,- of meer 

fl. 15,- of meer 

mei '87 

58% 

45% 

26% 

20% 

1) Dit item werd niet opgenomen in de overige metingen. 

okt. '87 

63% 

46% 

22% 

20% 

2. 4 Veronderstellingen over kernenergie en kolen 

mei '881) 

71% 

54% 

27% 

23% 

In deze paragraaf wordt de aandacht gericht op veronderstellingen die men heeft over 

grootschalige toepassing van kernenergie en kolen. Het gaat hierbij om de mate waarin 

men een aantal consequenties van de genoemde energiebronnen waarschijnlijk acht. 

Deze gegevens verschaffen meer inzicht in de achtergronden van houdingen, die men 

tegenover kernenergie en kolen heeft, zoals die in de voorgaande paragrafen werden 

besproken. Voor kernenergie zijn acht veronderstellingen gevraagd en voor kolen vijf. 

De selectie van deze vragen is gebaseerd op een omvangrijk onderzoek naar de 

houdingen en veronderstellingen van energiesystemen, dat in 1982 werd uitgevoerd 

onder een representatieve steekproef van de nederlandse bevolking (zie Midden, 

Daamen & Verplanken, 1983; Midden, 1986). In dat onderzoek werden voor 

kernenergie 43 en voor kolen 36 veronderstellingen aangeboden. Met behulp van 

statistische technieken konden deze veronderstellingen gegroepeerd worden in een 

beperkt aantal basisdimensies, waarop men mogelijke consequenties van kernenergie 

en kolen beoordeelt. Deze basisdimensies representeren de belangrijkste argumenten, 

die de houding tegenover de betreffende technologie onderbouwen. 

- 16-



V oor kernenergie konden vijf clusters van veronderstellingen (subjectieve kansen) 

worden onderscheiden namelijk over: negatieve gevolgen door storingen en onge

lukken, negatieve gevolgen van normaal functionerende kerncentrales, persoonlijke en 

maatschappelijke (economische) voordelen, de schaal van het systeem van energie

voorziening en het behoud van andere energievoorraden. De eerste drie clusters bleken 

verreweg de belangrijkste determinanten van houdingen tegenover kernenergie. 

V oor kolen werden de volgende clusters van veronderstellingen gevonden: levensbe

dreigende gevolgen, gezondheids- en milieurisico's, persoonlijke en maatschappelijke 

voordelen, controleerbaarheid van het systeem van energievoorziening en het behoud 

van andere energievoorraden. Ook hier waren de eerste drie clusters bepalend voor 

houdingen tegenover kolen. 

De selectie van de veronderstellingen in het onderzoek dat hier wordt gerapporteerd is 

gebaseerd op deze gedetailleerde analyse. Per cluster werd de meest representatieve 

vraag geselecteerd zodat met een beperkt aantal vragen kon worden volstaan. Deze 

vragen kunnen dus, onderbouwd door statistische gegevens, als indicatoren worden 

beschouwd voor de belangrijkste overwegingen van het publiek ten aanzien van 

kernenergie en kolen. 

2.4.1 Veronderstellingen over gevolgen van de toepassing van 
kernenergie 

In Tabel 5 worden de gemiddelde veronderstellingen over kernenergie per meting 

weergegeven. Hierbij zijn de steekproeven verdeeld in voor- en tegenstanders van 

kernenergie. Dit gebeurde op basis van de houding tegenover kernenergie, die in de 

vorige paragrafen is uiteengezet. Bovendien wordt voor de totale groep getoetst in 

hoeverre er een lineaire trend opwaarts of neerwaarts aanwezig is. 

Zoals te verwachten is, verschillen voor- en tegenstanders van kernenergie aanzienlijk 

in de verwachte consequenties van grootschalig gebruik van kernenergie. Dit geldt voor 

elke meting voor zeven van de acht veronderstellingen 7. Tegenstanders zien met name 

grote ongelukken en negatieve milieugevolgen als waarschijnlijk, terwijl men de 

voordelen als matig beoordeelt. Voorstanders zien ongelukken niet als uitgesloten, 

maar schatten de kansen laag, terwijl men duidelijke voordelen ziet Een uitzondering is 

1 Alle verschillen zijn significant op 0,001-niveau. 
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de verwachting dat kernenergie leidt tot "oncontroleerbare gevolgen". Zowel voor- als 

tegenstanders vinden dit gemiddeld matig waarschijnlijk tot vrij groot 

Tabel 5: Gemiddelden van veronderstellingen over de gevolgen van de toepassing 
van kernenergie voor voor- en tegenstanders. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Veronderstelling 1) houding jun86 dec86 mei87 dec87 mei88 okt88 trend2) 

Emstig ongeluk tegen 6,5 6,3 6,1 6,2 6,1 6,0 27,86* 
kerncentrale voor 3,9 4,1 4,1 3,7 3,9 3,7 

Oncontroleerbare tegen 4,8 4,5 4,7 4,5 4,7 4,4 1,74 
gevolgen voor 4,3 4,6 4,5 4,6 4,7 4,6 

Negatieve tegen 6,5 4,8 6,4 6,9 6,6 6,6 0,01 
milieugevolgen voor 3,9 2,8 4,3 3,8 4,1 4,2 

Kinderen met tegen 5,7 5,6 5,5 5,7 5,6 5,5 7,38 
afwijkingen voor 3,4 3,2 3,6 3,3 3,2 3,2 

Zelf overlijden tegen 4,9 4,8 4,6 4,8 4,7 4,6 10,14 
binnen 25 jaar voor 2,9 2,8 2,9 2,7 2,6 2,7 

Toename tegen 5,0 4,8 4,7 4,7 4,6 4,4 29,89* 
terrorisme voor 3,8 4,1 3,8 3,6 3,4 3,4 

Voordelen tegen 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 0,81 
samenleving voor 5,9 5,9 5,6 5,7 5,7 5,8 

Goedkopere tegen 4,2 4,4 4,2 4,2 4,3 4,5 2,07 
stroom voor 6,0 6,3 5,6 6,0 5,8 5,8 

1) De veronderstellingen werden gevraagd met gebruik van 9-punt antwoordschalen, waannee een 
subjectief waarschijnlijkheidsoordeel werd gevraagd. Een 0 stond daarbij voor "ik schat de kans daarop 
nihil" en een 8 voor "dat gebeurt zeker". Zie voor een meer gedetaileerde toelichting op de vragen en de 
selectie daarvan hoofdstuk 1 en voor de letterlijke formuleringen bijlage 1. 

2) In deze kolom worden de F-waardes vermeld van de toetsen voor lineaire trends over de hele 
steekproef. Indien een lineaire trend significant is (p<0,001), dan wordt dit aangegeven met*. 

Wanneer de trends in de gemiddelde waarschijnlijkheidsoordelen worden beschouwd, 

dan blijken er slechts enkele verschuivingen te zijn opgetredenS. Voor de groep als 

totaal blijven de veranderingen gemiddeld klein. Tegenstanders schatten de kans op een 

emstig ongeluk "groot". Deze kans wordt gedurende de periode juni 1986-oktober 

1988 als iets minder groot beoordeeld. Toch blijven zij deze kansen in oktober 1988 

8 Zoals eerder vermeld, worden gezien het grote aantal respondenten hier alleen lineaire trends 
onderscheiden wanneer deze significant zijn op p<0,001-niveau. 

- 18-



nog als tamelijk groot zien. Zowel voor- als tegenstanders verbinden kernenergie in iets 

mindere mate met het toenemen van terroristische acties. 

Nwnerieke kansschattingen 

Naast het geven van verbale kansoordelen over mogelijke gevolgen van grootschalig 

gebruik van kernenergie werd ook gevraagd naar een numeriek kansoordeeL De vraag 

werd gesteld hoe vaak men denkt dat gemiddeld genomen er een ongeluk met een 

kerncentrale in Nederland zou gebeuren, wanneer we op grote schaal kernenergie 

gebruiken. In Tabellen 6a en 6b worden respectievelijk voor voor- en tegenstanders 

van kernenergie voor elke meting de frequenties weergegeven in elke antwoord

categorie. 

Tabel 6a: Geschatte numerieke kansen op een 1 000-doden-ongeluk met een 
kerncentrale in Nederland over vijf metingen voor voorstanders van kern-
energie (de getallen geven de percentages respondenten per categorie -
kans niveau- per meting aan). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geschatte kans dec 86 mei87 okt 87 mei88 okt88 

n=119 n=132 n=129 n=156 n=194 

1x per jaar 2% 1% 1% 0% 0% 

1x per 10 jaar 8% 9% 10% 10% 12% 

1x per 100 jaar 33% 45% 30% 27% 29% 

1x per 1.000 jaar 23% - 11% 22% 26% 21% 

1x per 10.000 jaar 10% 6% 5% 10% 11% 

1x per 100.000 jaar 8% 6% 8% 2% 4% 

lx per 1.000.000 jaar 3% 2% 4% 3% 3% 

1x per 10.000.000 jaar 1% 2% 4% 1% 3% 

> 1x per 10.000.000 jaar 2% 5% 6% 3% 4% 

dit gebeurt nooit 11% 12% 10% 18% 14% 
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Tabel 6b: Geschatte numerieke kansen op een 1 000-doden-ongeluk met een 
kerncentrale in Nederland over vijf metingen voor tegenstanders van kern-
energie (de getallen geven de percentages respondenten per categorie -
kansniveau-per meting aan). 

--------------------~---------------------------------------------------------------------------------

Geschatte kans dec86 mei87 okt87 mei 88 okt88 

n=308 n=280 n=332 n=348 n=504 

1xper jaar 4% 5% 5% 4% 3% 

1x per 10 jaar 38% 36% 38% 35% 35% 

1x per 100 jaar 42% 43% 38% 42% 43% 

1x per 1.000 jaar 8% 9% 9% 11% 11% 

1x per 10.000 jaar 4% 3% 2% 2% 2% 

1x per 100.000 jaar 1% 2% 2% 1% 1% 

1 x per 1.000.000 jaar 0% <1% <1% 1% <1% 

1x per 10.000.000 jaar <1% 0% 0% 0% 0% 

> 1x per 10.000.000 jaar 2% <1% 4% 2% <1% 

dit gebeurt nooit 2% 2% 2% 2% 3% 

Allereerst blijkt dat wanneer naar een numeriek kansoordeel wordt gevraagd een 

meerderheid (ongeveer tweederde van de ondervraagden) verwacht dat een zeer 

ernstige ramp met een kerncentrale zich zeker gemiddeld eens in de 100 jaar zal 

voordoen. De kansniveau's die meestal worden genoemd door experts (in het gebied 

van 10-5 en kleiner, d.w.z. minder dan 1x per 100.000 jaar) komen nauwelijks voor in 

de antwoorden van de respondenten (zie ook Verplanken, Midden & Daamen, 1988). 

Verder blijkt dat de verdeling van antwoorden nauwelijks verandert in de periode 

december 1986-oktober 19889. 

Vergelijking van tabel 6a en 6b geeft inzicht in de verschillen in oordelen tussen voor

en tegenstanders van kernenergie. De meeste tegenstanders schatten de kans op een 

ernstig ongeluk tussen 1x per tien jaar en 1x per 100 jaar. De meeste voorstanders 

schatten deze kans iets kleiner: tussen 1x per 100 jaar en 1x per 1000 jaar. Voor

standers benaderen hier iets meer de oordelen van experts. Verder valt op dat relatief 

veel voorstanders het antwoord 'dit gebeurt nooit' geven. 

9 x2::35,01 (df = 36, n.s.). 
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De relatie tussen veronderstellingen en houding 

Zoals eerder gezegd kunnen veronderstellingen worden beschouwd als "bouwstenen" 

van een houding. In hoeverre zijn nu de veronderstellingen gerelateerd aan de houding 

tegenover kernenergie? Om dit na te gaan werd per meting nagegaan in hoeverre de 

veronderstellingen samen een voorspeller vormden van houdingen. De multiple 

correlatie (te vergelijken met een correlatiecoëfficient, dat wil zeggen 0 betekent geen 

enkele relatie en 1 een samenhang van 100%) geeft de mate weer waarin de 

veronderstellingen samenhangen met de houding. 

In de zes metingen bleken de multiple correlaties tussen veronderstellingen en houding 

tegenover kernenergie te variëren van 0,66 tot 0,69. Er was tijdens de onder

zoekspenode geen sprake van enige consistente verandering van deze correlatie. Dit 

betekent dat de houdingen tegenover kernenergie in vrij sterke mate worden 

onderbouwd met argumenten10 over mogelijke consequenties van een keuze voor 

kernenergie. Er is dus niet sprake van een louter emotionele houding. Welke 

argumenten bepalen nu het sterkst de houding tegenover kernenergie11? Wanneer we 

de bijdragen vergelijken van elke veronderstelling aan de voorspelling van de algemene 

houding tegenover kernenergie, dan blijkt dat de argumentatie door drie van de acht 

gevraagde veronderstellingen wordt gedragen. Dit zijn: de waargenomen kans op 

ernstige ongelukken, schade aan het natuurlijk milieu en voordelen voor de 

Nederlandse samenleving12. De overige veronderstellingen voegen geen nieuwe 

informatie toe als het gaat om de voorspelling van de verschillende houdingen. 

Met andere woorden: de mate waarin men ernstige ongelukken, en nadelige 

consequenties voor het milieu enerzijds en voordelen voor de samenleving anderzijds 

verwacht, zijn de meest bepalende factoren voor de verschillen in houdingen tegenover 

kernenergie tussen voor- en tegenstanders. Een aspect als toenemend terrorisme speelt 

veel minder een rol. De verwachtingen van negatieve en positieve consequenties 

houden elkaar wat betreft de samenhang met de houding over de gehele onderzoeks

penode in balans. 

10 In deze context beschouwen wij de tennen 'veronderstelling' en 'argument' als identiek, gezien het 
feit dat zij als onderbouwing van iemands houding kunnen worden gezien. 
11 Dit werd onderzocht door in elke meting de regressiegewichten van de verschillende 
veronderstellingen te vergelijken. In Bijlage 3 worden deze gewichten (alsmede toetsen voor 
significantie) voor elke meting vermeld. 
12 Ofschoon hier van 'voorspelling' gesproken wordt mag niet worden geconcludeerd, dat een 
verandering in deze veronderstellingen noodzakelijkerwijs tot verandering van houding zal leiden. 
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Ambivalentie 

In de afweging van veronderstellingen om tot een algemeen oordeel te komen kunnen 

verschillende aspecten worden meegewogen, zoals verwachte risico's of voordelen. 

Veronderstellingen kunnen in meer of mindere mate tegen elkaar opwegen. Het concept 

"ambivalentie" heeft met een dergelijke balans te maken. Van ambivalentie is sprake 

wanneer er een balans bestaat tussen de afweging van bijvoorbeeld kosten en baten. In 

twee eerdere studies (Renn, 1981; Midden, 1986) werd gevonden dat voorstanders van 

kernenergie meer ambivalentie vertoonden in hun afwegingen ten aanzien van 

kernenergie dan tegenstanders. Voorstanders worden geconfronteerd met een 

moeilijker afweging dan tegenstanders: risico's kunnen niet geheel worden ontkend, 

terwijl voordelen als waarschijnlijk worden gezien. Voor tegenstanders zijn de hoge 

waarschijnlijkheden die men aan negatieve gevolgen toekent vaak een voldoende reden 

om kernenergie af te wijzen. Mogelijke voordelen spelen geen rol meer door het 

doorslaggevend belang van het verwachte risico. 

In Tabel 7 worden de gemiddelde ambivalentiescores13 voor voor- en tegenstanders 

van kernenergie gepresenteerd over de zes metingen. De ambivalentiescores van 

voorstanders bleken consistent hoger te zijn dan die van tegenstanders. De verschillen 

tussen voor- en tegenstanders bleken op elke meting significant. Hiermee werden de 

· eerder genoemde resultaten bevestigd. Voorstanders lijken een moeilijker afweging te 

moeten maken om hun houding tegenover kernenergie te bepalen dan tegenstanders.14 

Tabel 7: Gemiddelde ambivalentiescores voor voor- en tegenstanders van 
kernenergie over de zes metingen. 

Subgroep juni 86 dec 86 mei87 okt87 mei 88 

V oorstanders 21,82 24,72 23,76 21,90 22,05 

Tegenstanders 15,55 19,30 20,39 15,26 15,84 

okt 88 

22,16 

15,98 

13 Ambivalentie kan worden uitgedrukt in de volgende formule: Ambivalentie= I:IV.EI - II:V.EI, 
waarbij V staat voor veronderstelling enE voor de evaluatie daarvan in termen van positief of negatief. 
Ambivalentie is hoog wanneer negatief en positief geêvalueerde veronderstellingen (V.E) sterk en in 
balans zijn (dat wil zeggen: II: V.EI is klein en I: IV.EI is groot). 

14 Zie voor een uitgebreidere analyse Midden & Verplanken (1989). 
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2. 4. 2 Veronderstellingen over het gebruik van kolen 

In Tabel 8 worden de gemiddelden van de vijf gevraagde veronderstellingen over 

grootschalig gebruik van kolen weergegeven voor voor- en tegenstanders over de zes 

metingen. 

In de eerste plaats kan opgemerkt worden dat voor- en tegenstanders van kolen minder 

sterk verschillen in de verwachte consequenties dan dit het geval is bij kernenergie15. 

Het toenemen van het zure regen-probleem wordt door tegenstanders als zeer 

waarschijnlijk gezien, terwijl voorstanders dit gemiddeld niet onwaarschijnlijk vinden. 

Tabel 8: Gemiddelden van veronderstellingen over kolen op elk van de zes 
metingen voor voor- en tegenstanders van kolen en de toetsing van 
Lineaire trends over de hele steekproef. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
V eronderstelling 1) houding jun86 dec86 mei87 okt87 mei88 okt88 trend2) 

Zureregen tegen 6,4 6,3 6,5 6,5 6,4 6,8 16,62* 
voor 5,1 5,0 4,8 5,3 5,2 5,3 

Grote hoeveelheden tegen 6,3 6,7 6,7 6,6 6,5 6,8 19,43* 
afval voor 5,4 5,9 5,6 5,9 5,8 6,0 

Toename radio- tegen 2,4 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 0,07 
activiteit voor 2,5 2,5 2,6 2,7 2,6 2,4 

Voordelen tegen 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 5,79 
samenleving voor 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2 5,1 

Goedkopere tegen 3,6 3,7 3,5 3,4 3,4 3,5 0,59 
stroom voor 4,3 4,6 4,3 4,4 4,4 4,5 

1) De veronderstellingen werden gevraagd met gebruik van 9-puntsantwoordschaaltjes, waannee een 
subjectief waarschijnlijkheidsoordeel werd gevraagd. Een 0 stond daarbij voor 'ik schat de kans daarop 
nihil' en een 8 voor 'dat gebeurt zeker'. Zie voor een meer gedetaileerde toelichting op de vragen en de 
selectie daarvan hoofdstuk 2 en voor de letterlijke formuleringen bijlage 1. 

2hn deze kolom worden de F-waardes vermeld van de toetsen voor lineaire trends over de hele 
steekproef. Indien een lineaire trend significant is (p<0,001), dan wordt dit aangegeven met*. 

Dit geldt eveneens voor het verwachte vaste afval van kolenverbranding. Wat betreft 

deze twee consequenties zijn er enige kleine trendmatige veranderingen zichtbaar: 

15 Behalve voor "toename radioactiviteit" zijn alle verschillen tussen voor- en tegenstanders wel 
significant op 0,001-niveau. 
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gedurende de periode juni 1986-oktober 1988 wordt zowèl het zure regen-probleem als 

het probleem van de vaste kolenreststoffen enigszins waarschijnlijker gevonden. Dit 

geldt zowel voor de voot- als tegenstanders van grootschalige kolenverbranding. 

De relatie tussen veronderstellingen en houding 

Evenals dit bij kernenergie werd gedaan, werden voor kolen analyses uitgevoerd over 

veronderstellingen en houdingen om na te gaan in hoeverre veronderstellingen met de 

houding samenhangen. De samenhang tussen veronderstellingen en houding bleek in 

het geval van kolen aanmerkelijk lager dan bij kemenergie16. 

Ook voor de voorspelling van houdingen tegenover kolen is nagegaan welke 

argumenten verschillen in houding het best verklaren17. Van de vijf gevraagde 

veronderstellingen voorspellen de waargenomen kans op het verzuren van het milieu 

(zure regen) en op voordelen voor de maatschappij de houding tegenover het gebruik 

van kolen het best. In deze voorspelling legt de mate waarin men voordelen ziet het 

meeste gewicht in de schaal. 

Bekendheid met kolenvergassing 

Kolenvergassing kan worden beschouwd als een nieuwe techniek om kolen te 

gebruiken voor de opwekking van elektriciteit. Vanwege dit nieuwheidskarakter is 

voorlopig afgezien van een meting van houdingen. Wel is nagegaan in hoeverre men 

weet wat kolenvergassing is. Gevraagd werd van vier omschrijvingen van het begrip 

kolenvergassing de (enig) juiste aan te kruisen. Tabel 9 geeft een overzicht van de 

resultaten van drie metingen. 

Tabel 9: Kennis van het begrip "kolenvergassing". 

Antwoord alternatief 

aardgas voor huishoudelijk 
gebruik · 

milieuvriendelijke techniek 
om elektriciteit op te wekken 

manier om kolenafval te verwerken 

weet niet 

1) Dit item werd niet opgenomen voor de«mber 1987. 

okt87 

17% 

35% 

16% 

32% 

16 De multiple correlaties bleken over de metingen te vari~ren van 0,48 tot 0,58. 
17 Zie Bijlage 3. 
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18% 16% 

40% 39% 

21% 16% 

22% 29% 



Uit de tabel kan worden geconcludeerd, dat kennis van de term 'kolenvergassing' niet 

is toegenomen tijdens de periode oktober 1987 tot oktober 1988. Het begrip blijkt 

bekend te zijn bij 35-40% van de ondervraagden. 

2. 5. Bezorgdheid en betrokkenheid 

Grootschalige energietechnologieën zijn voor vele mensen geen onderwerpen waar men 

dagelijks bij stilstaat. Mensen worden in veel gevallen slechts indirect geconfronteerd 

met deze technologieën, onder meer via de massamedia. Beslissingen, die er betrekking 

op hebben zijn dikwijls gecompliceerd en abstract, en gericht op een lange termijn. 

Dientengevolge verschillen mensen in de mate waarin ze zich betrokken voelen bij de 

energievoorziening als beleidsvraagstuk Het belangrijkste element van betrokkenheid 

is de mate waarin een onderwerp of beslissing belangrijke persoonlijke gevolgen heeft 

voor een individu. Het niveau van betrokkenheid heeft consequenties voor de 

reactiewijze van een individu. Sterke betrokkenheid impliceert een actief bezig zijn met 

het onderwerp in de vorm van het zoeken van informatie, nadenken en ook het vertalen 

van houdingen in gedrag, bijvoorbeeld om een beslissing te ondersteunen of te 

bestrijden (vergelijk Midden, 1986 en Verplanken, 1989b voor een onderbouwing van 

deze stelling voor houdingen tegenover kernenergie en kolen). Sterke betrokkenheid 

gaat ook samen met een kritischer houding tegenover nieuwe argumenten en de 

kwaliteit van informatie, terwijl bij zwakke betrokkenheid individuen hun houding 

eerder bepalen of veranderen op basis van minder inhoudelijke aanwijzingen. De 

geloofwaardigheid van informatiebronnen vormt daarbij een belangrijk element. 

Tabel 10 geeft de trends weer in de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij de 

toepassing van kernenergie. Betrokkenheid is onderzocht op basis van vijf indicatoren: 

zich betrokken voelen, de verwachting met een groot ongeluk te maken te krijgen, het 

lezen van relevante artikelen in de kranten, het vermijden van relevante artikelen (om 

emotionele redenen) en het vertonen van slaapstoornissen ten gevolge van het bezig zijn 

met de risico's van kernenergie. Uit de figuur blijkt dat de betrokkenheid gemiddeld als 

'matig' valt te bestempelen. 

-25-



Tabel 10: Indicatoren voor betrokkenheid bij kernenergie .i 

Ik voel met niet erg betrokken bij het onderwerp kernenergie 

dec.86 mei 87 okt. 87 mei 88 okt. 88 

--- --- ---
oneens 31% 34% 37% 37% 38% 
neutraal 12% 15% 11% 11% 10% 
eens 57% 51% 52% 52% 52% 

Ik verwacht ooit nog wel eens te maken te krijgen met de gevolgen van een 
ernstige ramp met een van de kerncentrales in Nederland, Duitsland of België. 

juni 86 dec.86 mei 87 okt. 87 mei 88 okt. 88 

--- --- --- ---

oneens 49% 40% 38% 42% 39% 38% 
neutraal 22% 24% 29% 23% 21% 21% 
eens 29% 36% 33% 35% 40% 41% 

Ik sta stil bij berichten in de krant over technische mankementen met kerncentrales. 

juni 86 dec.86 mei 87 okt. 87 mei 88 okt. 88 

---

soms/nooit 42% 40% 47% 47% 44% 40% 
vrij vaak 19% 20% 19% 16% 16% 19% 
vaak/zeer vaak 39% 40% 34% 37% 40% 41% 

Berichten in de krant sla ik over omdat je daar alleen maar zenuwachtig van wordt. 

juni 86 dec.86 mei 87 okt. 87 mei 88 okt. 88 

--- --- --- ---
soms/nooit 91% 92% 90% 89% 89% 90% 
vrij vaak 4% 4% 5% 4% 4% 4% 
vaak/zeer vaak 6% 5% 5% 7% 7% 6% 

Ik kan er soms niet van slapen als ik denk aan de gevolgen van kernenergie. 

juni 86 dec.86 mei87 okt. 87 mei 88 okt. -ss 
--- --- --- ---

soms/nooit 94% 95% 94% 94% 95% 96% 
vrij vaak 2% 2% 3% 2% 2% 2% 
vaak/zeer vaak 4% 3% 2% 4% 3% 2% 

1 De categorieên "oneens" is een samenvatting van de antwoordcategorieên "geheel mee oneens", 
"tamelijk mee oneens" en "beetje mee oneens"; "neutraal" is "noch mee eens, noch mee oneens"; 
"eens" is een samenvatting van "beetje mee eens", "tamelijk mee eens" en "geheel mee eens". 
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Op basis van de indicatoren kunnen we drie soorten van betrokkenheid onder

scheiden18: een alerte houding ("ik sta stil bij berichten over mankementen met 

kerncentrales in de krant"), een defensief vermijdende reactie ("ik sla berichten over, 

want ik word er zenuwachtig van"), een hyper alerte houding ("ik kan er niet van 

slapen"). 

Als we de frequenties bekijken van de antwoorden op deze vragen kunnen we 

voorzichtig concluderen, dat de mate van betrokkenheid nogal varieert. Er is een 

tamelijk grote minderheid (40-47%) niet erg geïnteresseerd, maar anderzijds voelt een 

kleine meerderheid zich wel betrokken. Parallel hieraan toont een tamelijk grote groep 

weinig interesse voor informatie, terwijl een kleine meerderheid matig tot zeer alert is te 

noemen. Het merendeel voelt zich echter niet zo bedreigd door kernenergie dat 

defensieve of hyper alerte reacties veel voorkomen. 

De trends in betrokkenheid blijken sinds Tsjemobyl grotendeels stabiel. Een licht 

stijgende trend doet zich voor ten aanzien van de verwachting van een emstig ongeval 

in Nederland en een dalende trend ten aanzien van de hyper-alerte reactie: het slechter 

kunnen slapen. Deze twee aspecten scoorden relatief hoog tot een half jaar na 

Tsjemobyl en stabiliseerden vervolgens weer op een wat lager niveau19. 

Tabel 11 toont de verschillen in betrokkenheid tussen voor- en tegenstanders van 

kernenergie. In het algemeen blijkt een negatieve houding samen te gaan met een hoger 

niveau van betrokkenheid dan een positieve houding. Het gegeven dat tegenstanders 

meer betrokken zijn dan de voorstanders van kernenergie wordt ondersteund door 

bevindingen in enkele andere studies waarin andere indicatoren voor betrokkenheid zijn 

gebruikt (Midden, 1986; V erplanken, 1989b; Midden, Daamen, Van der Lans & 

Verplanken, 1988). 

18 Dit onderscheid is afkomstig van Janis & Mann (1977); eerder werd het onderzocht in een studie 
naár de risicobeleving van chemische technologiet\n (Stallen & Tomas, 1988). 

19 'Niet erg betrokken', F=4.09 (n.s.); 'krijg zelf te maken met ongeluk', F=31,61 (p<O,OOl); 'sta stil 
bij krantenberichten', F=0,24 (n.s.); 'sla krantenberichten over', F=0,76 (n.s.); 'kan niet van slapen', 
F=6,84 (p<O,Ol). 
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Verschillen tussen voor- en tegenstanders van kernenergie 

Tabel 11: Verschillen in betrokkenheid tussen voor en tegenstanders van 
kernenergie (7-puntschaal). 

Vraag 

Ik voel me niet erg betrokken 
bij het onderwerp kernenergie 

Verwacht zelfwel eens te maken 
te krijgen met een ramp 

Sta stil bij krantenberichten 

Sla krantenberichten over 

Kan er niet van slapen 

Houding t.a.v. 
kernenergie 

tegen 

voor 

tegen 

voor 

tegen 

voor 

tegen 

voor 

tegen 

voor 

Gemiddelde 

3.1 

3.8 

4.5 

3.0 

3.2 

2.7 

1.4 

1.4 

1.4 

1.1 

Toelichting: een * geeft aan dat het verschil statistisch significant is op 0,001-niveau. 

2. 6. Stabiliteit van houdingen tegenover kernenergie en kolen 

t-waarde 

8.8* 

23.43* 

12.49* 

0.26 

9.12* 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de vraag hoe stabiel houdingen en 

beleidspreferenties zijn in de tijd2o. De in de hiervoorgaande paragrafen gepresenteerde 

bevindingen zijn gebaseerd op een reeks onafhankelijke steekproeven. Uitspraken over 

trends betreffen de steekproeven als geheel. Conclusies over de stabiliteit van 

individuele houdingen kunnen er niet uit getrokken worden, omdat gelijktijdige 

veranderingen van personen in verschillende richtingen in deze analyses worden 

uitgemiddeld. De stabiliteit van individuele houdingen zegt iets over de 

veranderbaarbeid van houdingen: is er sprake van labiele houdingen, gebaseerd op de 

waan van de dag of is er sprake van enige consistentie? 

Om de stabiliteit op individueel niveau te kunnen onderzoeken, werden gegevens 

verzameld in een panel (N=286), waarbij er vijf metingen plaatsvonden in de periode 

december 1986-oktober 1988, parallel aan de onafhankelijke steekproeven. In deze 

20 In Midden & Verplanken (1989) wordt uitgebreider op dit onderwerp ingegaan. 
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paragraaf zullen we aandacht geven aan verschillen in stabiliteit tussen houdingen 

tegenover kernenergie en die tegenover kolen. V oor kernenergie zal tevens worden 

ingegaan op verschillen tussen voor- en tegenstanders. 

De stabiliteit van iemands houding kan worden uitgedrukt in een maat die aangeeft hoe 

sterk de antwoorden van elk individu op eenzelfde vraag variëren over de verschillende 

metingen21. Wanneer de stabiliteit van kernenergie- en kolenhoudingen wordt 

vergeleken blijken houdingen tegenover kernenergie stabieler dan die tegenover 

kolen22. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat kernenergie bekender is dan 

kolen. Ook kan een grotere betrokkenheid met kernenergie dan met kolen een rol spelen 

in de mate van stabiliteit. 

Nagegaan is in welke mate voor- en tegenstanders van kernenergie verschillen in 

stabiliteit van houdingen. Het bleek dat de houdingen van tegenstanders stabieler waren 

dan die van voorstanders23. Dit resultaat hangt samen met de eerder vermelde 

verschillen tussen voor- en tegenstanders wat betreft ambivalentie: voorstanders moeten 

een moeilijker afweging maken tussen voor- en nadelen dan tegenstanders en dit blijkt 

dus tevens te leiden tot instabielere houdingen. 

Dit resultaat gold niet alleen voor de globale houding tegenover kernenergie, maar ook 

voor beleidsvoorkeuren. Voor deze gegevens is per individu nagegaan welke keuzes hij 

of zij maakte in elke meting. De groep werd daarbij gesplitst in drieën op basis van de 

beleidsvoorkeur die werd gegeven in december 1986 (de eerste panelmeting): voor 

uitbreiding van het aantal kerncentrales, tegen uitbreiding, maar voor handhaving van 

de bestaande centrales en voor sluiting van de bestaande centrales. In de figuren 5, 6 en 

7 worden de patronen van keuzes en mutaties weergegeven voor deze drie groepen. 

Degenen die in december 1986 uitbreiding van het aantal kerncentrales wilden, bleken 

zeer onstabiel in deze keuze: slechts 19% (7 personen) gaf dezelfde voorkeur aan in de 

overige vier metingen. Van degenen die aanvankelijk kozen voor het handhaven van de 

bestaande kerncentrales bleek 52% (61 personen) deze keuze over alle metingen te 

21 Hiervoor werd per persoon de standaarddeviatie berekend voor zijn of haar houdingscores over de vijf 
metingen. 

22 Voor kernenergie was de mediaan in de verdeling van standaarddeviaties 0;71 en voor kolen 0,84 
(z=3.25; p<0,05 indien getoetst met behulp van Wilcoxon matebed-pairs signed-rank test). 

23 Voor tegenstanders was de mediaan in de verdeling van standaarddeviaties 0,55 en voor voorstanders 
0,89 (z=4,94; p<O,OOl). 
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maken, terwijl degenen die ook de bestaande centrales wilden sluiten het meest stabiel 

waren: 68% maakte dezelfde keuze over alle metingen. 

Het verschil tussen de drie groepen kwam ook tot uiting in het percentage van het totaal 

aantal voorkeuren, verzameld over alle metingen, dat een verandering van voorkeur 

inhield ten opzichte van het voorafgaande oordeel. V oor degenen die aanvankelijk 

wilden uitbreiden was het percentage mutaties 38%, voor degenen die aanvankelijk 

wilde handhaven 24% en voor degenen die wilden sluiten 14%. 

Figuur 5: Stabiliteit in de beleidsvoorkeur van degenen met een aanvankelijke 

voorkeur voor het uitbreiden van aantal kerncentrales. 

Toelichting: 

Dec. 
1986 

I (36) 

Mei 
1987· 

Okt 
1987 

Mei 
1988 

Okt. 
1988 

~I (7) 

<
I (11)~1 (10) ............. ll(3) 
~ 11 ( 1) • I ( 1) 

I (15) ~ I ( 1) 
11 ( 4) ~I ( 2) ~ 11 ( 1) 

--....11(2) ~I ( 1) 
11 (1) 

I ( 3) • 11 ( 3) ~ I ( 2) 
--....... 11 ( 1) 

I (3) ~I (2) 
~ 11( 1) 

11 (21) 11 (16) 11 (12) ~ I ( 2) 
~ 11(10) 

ill(1) • 11 (1) 
m (2) -~~·n ( 1) • 11 (1) 

---....... m (1) • n ( 1) 

Samenvatting in oktober 1988: I (16) 
11 (20) 
m (O) 

!=uitbreiden van aantal kerncentrales; 
Il=niet uitbreiden, maar bestaande centrales handhaven; 
ill=sluiten van bestaande kerncentrales. 

Tussen haakjes staan de aantallen ondervraagden vermeld met een betreffende voorkeur. 
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Figuur 6: Stabiliteit in de beleidsvoorkew van degenen met een aanvankelijke 
voorkew voor het niet uitbreiden van aantal kerncentrales, maar wel 
luzndhaven van bestaande kerncentrales. 

Dec. Mei Okt. Mei Okt. 
1986 1987 1987 1988 1988 

<I(1) •m(1) 
I ( 3) 

I ( 6) <11(3) 11 ( 2) 
e==:=:I ( 1) 

11 ( 1) 

41(1) •n c 1) 
11 ( 2) • 11 (2) 

~1(1) < 11 (67) 11 (61) 
11 (77) ill(5) 

11 (118) 11 (88) < m (tOl -=:::::: 1 < 9) 
ill(1) 

<11(7) ~II(5) m (11) n (2) 

III(4) ~ill(2) 
11 (2) 

11(13) <II(
9
) ~II(6) 

ill(3) < ill(4) ~II(1) 
ill(24) ill(3) 

II(4) • 11 ( 4) 
m (11) 4m (7) ~11(2) 

lil (5) . 

Samenvatting oktober 1988: I ( 4) 

Toelichting: 

11 (93) 
m (21) 

!=uitbreiden van aantal kerncentrales; 
II=niet uitbreiden, maar bestaande centrales handhaven; 
ill=sluiten van bestaande kerncentrales. 

Tussen haakjes staan de aantallen ondervraagden vermeld met een betreffende voorkeur. 
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Figuur 7: Stabiliteit in de beleidsvoorkeur van degenen met een aanvankelijke 
voorkeur voor het sluiten van bestaande kerncentrales. 

Dec. 
1986 

m (130) 

Mei 
1987 

Okt Mei Okt. 
1987 1988 1988 

• ill(l) •m(I) •m(l) 

<11(6) ~11 (3) 

<11(7) 
ill(3) 

ill(1) •11 < 1) 
ill(6) ~11(2) •m(2) 

ill(4) ~11(2) 
ill(2) 

I ( 1) •m(I) .I ( 1) 
11 (10) .11 (10) ~11(6) 

ill(4) 

~1(1) 
~ ll(IO) ll(4) 

ill(5) 
ill(105) ~1(1) 

ll(95) 11 ( 6) 
ill(88) 

Samenvatting oktober 1988: I ( 3) 
11 ( 22) 
ill(105) 

Toelichting: 
!=uitbreiden van aantal kerncentrales; 
11=niet uitbreiden, maat bestaande centrales handhaven; 
ill=sluiten van bestaande kerncentrales. 

Tussen haakjes staan de aantallen ondervraagden vermeld met een betreffende voorkeur. 

2. 7 Politieke voorkeur, globale houdingen tegenover kernenergie en 

kolen en beleidsvoorkeuren 

Politieke voorkeur en globale houdingen tegenover kernenergie en kolen 

In Tabeli werden de houdingen tegenover kernenergie en kolen (in termen van voor, 

neutraal en tegen) met elkaar vergeleken. In Tabel12 wordt hetzelfde gedaan, maar nu 

uitgesplitst naar politieke voorkeur. De gegevens zijn afkomstig van de laatste meting 

(oktober 1988). De getallen geven percentages binnen de aanhangers van elk van de 

vier grootste politieke partijen weer. 
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Tabel 12: De combinatie van houdingen tegenover kernenergie en die tegenover 
kolen, uitgesplitst naar politieke voorkeur (meting oktober 1988). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aleemene houdin~ kemener~ I kolen 

-I- -10 -I+ OI- OIO OI+ +I- +10 +I+ 
CDA 17% 13% 23% 7% 8% 5% 12% 7% 8% 

PvdA 21% 16% 37% 4% 6% 5% 4% 2% 5% 

VVD 11% 8% 16% 10% 8% 1% 31% 6% 9% 

D'66 27% 13% 18% 4% 10% 4% 11% 3% 10% 

Toelichting: 

- = negatief, 0 = neutraal, + = positief. Het eerste teken heeft betrekking op de 
houding tegenover kernenergie en het tweede op die tegenover kolen (- I - betekent dus 
negatief tegenover kernenergie en kolen, -I+ negatief tegenover kernenergie en positief 
tegenover kolen, enzovoort). Per partij wordt de verdeling van de percentages 
weergegeven. 

Het blijkt dat een negatieve houding tegenover zowel kernenergie als kolen relatief vaak 

voorkomt bij D'66-aanhangers, gevolgd door de PvdA-aanhangers. Bij VVD

aanhangers is duidelijk dat een positieve houding tegenover kernenergie vaak samen

gaat met een negatieve houding tegenover kolen. Bij de andere partijen is dit niet in die 

mate het geval als onder de VVD-aanhang. Een negatieve houding tegenover 

kernenergie gaat voor relatief veel PvdA-aänhangers samen met een positieve houding 

tegenover kolen. Dit is bij andere partijen niet in die mate het geval. 

Politieke voorkeur en beleidsvoorkeuren 

Figuur 8a en b toont de trend in de houding tegenover nieuwbouw van kerncentrales 

uitgesplitst naar politieke voorkeur. De trends zijn betrekkelijk stabiel. Alleen de trend 

tegen nieuwbouw van VVD-aanhangers lijkt licht stijgend (echter niet statistisch 

significant). De figuur laat verder zien, dat van PvdA aanhangers voortdurend meer dan 

90% tegen nieuwbouw is. Voor D'66 aanhangers varieert dit percentage tussen 81-

93%, voor CDA-aanhangers tussen 82-89%. VVD aanhangers zijn in toenemende mate 

tegen nieuwbouw. Het laagst was dit percentage in juni 1986 (63% ), in oktober 1988 

bleek 77% van de VVD-aanhang tegen de bouw van nieuwe kerncentrales te zijn. 

-33-



Figuur 8a-8b: Trends in de houding tegenover nieuwbouw van kerncentrales 
uitgesplitst naar politieke voorkeur. 
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Figuur 9 toont de verdeling van beleidsvoorkeuren voor verschillende politieke 

voorkeuren. Binnen het CDA en de VVD is de grootste categorie aanhangers voor het 

handhaven van bestaande centrales, maar tegen uitbreiding. Binnen de PvdA is 

'sluiten, maar doorgaan met onderzoek' de meest populaire optie. D'66-aanhangers zijn 

gelijkelijk verdeeld over 'handhaven, maar niet uitbreiden' en 'sluiten, maar doorgaan 

met onderzoek'. Het sluiten van de bestaande kerncentrales (al dan niet met handhaving 
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van nucleair onderzoek) wordt geprefereerd door 43% van de CDA-aanhang, 69% van 

de PvdA-aanhang, 27% van de VVD-aanhang en 52% van de D'66-aanhang. 

Aanhangers van verschillende politieke partijen leggen dus wel verschillende accenten, 

maar het meest dominerend gegeven is dat binnen alle politieke richtingen een grote 

meerderheid van het publiek-tegen de bouw van nieuwe kerncentrales is. 

Figuur 9: Verdeling van beleidsvoorkeuren, uitgesplitst naarpolitieke voorkeur 

(gegevens oktober 1988). 
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In Bijlage 5 worden hetzelfde type percentages weergegeven voor elke meting. Ook 

hier tellen per politieke partij de percentages op tot 100. Zo kan worden nagegaan in 

hoeverre de meningen binnen de partijen verdeeld zijn over het te voeren beleid, zoals 

dit kenbaar werd gemaakt in elke meting. 
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HOOFDSTUK 3: CONCLUSIES 

1. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking blijkt tegen de bouw van 

nieuwe kerncentrales in Nederland (gemiddeld 86% tijdens de periode juni 1986-

oktober 1988). De houding tegenover kernenergie in Nederland in meer algemene zin is 

minder extreem: rond 55% heeft een negatieve houding; rond 21% heeft een positieve 

houding; het overig deel is neutraal. 

Het meest verdeeld is het publiek over het sluiten van de bestaande kerncentrales: de 

helft is daar voor, de andere helft ertegen. Een ruime meerderheid (71 %-82%) blijkt 

voorstander van het voortzetten van het nucleair onderzoek. 

2. De ramp in Tsjernobyl heeft een sterk schokeffect gehad. De algemene houding 

tegenover kernenergie werd 20%-punten negatiever; na een half jaar met nog een 

resteffect van 10%-punten, stabiliseerde de algemene houding tegenover kernenergie 

zich weer op het onder punt 1 beschreven niveau. Eenzelfde patroon vertoonde het 

oordeel over het sluiten van bestaande centrales. Het sterkste en ook meest stabiele 

effect trad op met betrekking tot de houding tegenover nieuwbouw van kerncentrales: 

het percentage tegenstanders steeg van 50% naar rond 85%; sindsdien is de verdeling 

van voor- en tegenstanders van nieuwbouw zeer stabiel. Ook op individueel niveau is 

het aantal verschuivingen beperkt 

Een eventuele vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de bouw van nieuwe 

kerncentrales in de toekomst zal met name moeten plaatsvinden via de groep, die een in 

beginsel niet negatieve houding in de huidige omstandigheden paart aan een afwijzing 

van nieuwbouw (gemiddeld 65% van het aantal voorstanders, 95% van het aantal 

neutralen). Zo'n verschuiving zal echter niet gemakkelijk tot stand komen. Een verdere 

versmalling van het draagvlak is zeker niet uitgesloten: houdingen van voorstanders 

blijken minder stabiel dan van tegenstanders. Negatieve informatie over kernenergie zal 

daarom waarschijnlijk een sterker negatief effect sorteren op voorstanders dan positief 

georiënteerde informatie een positief effect op tegenstanders. 

3. De houding tegenover het gebruik van kolen voor de opwekking van elektriciteit is 

verdeeld, maar minder negatief dan voor kernenergie: gemiddeld 33% heeft een 

negatieve houding, 37% een positieve houding en een vrij grote groep van 31% is 

neutraal. Er is sinds 1986 geen tendens in de ontwikkeling van houdingen tegenover 

het gebruik van kolen in positieve of negatieve richting. Op het individuele niveau 

blijken houdingen tegenover kolen instabieler dan houdingen tegenover kernenergie. 
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Een grotere onbekendheid met kolentechnologie en minder extreme opvattingen 

tegenover kolen kunnen hier debet aan zijn. 

Kolen en kernenergie lijken door het publiek meer en meer als alternatieve opties te 

worden gezien. Dit blijkt onder meer uit het negatieve verband tussen de houdingen: 

een negatieve houding tegenover kernenergie gaat samen met een positieve houding 

tegenover kolen en omgekeerd. 

De meerderheid van de bevolking acht kolen een aanvaardbaar alternatief voor 

kernenergie, mits voldoende milieubeschermende maatregelen getroffen worden. Het 

publiek toont zich daarbij bereid enige verhoging van de elektriciteitskosten te 

accepteren, indien van kernenergie zou worden afgezien. 

Conclusie: het publiek denkt wel degelijk in termen van opties en alternatieve opties en 

blijkt bereid te zijn tariefconsequenties onder ogen te zien. 

4. V oor- en tegenstanders van kernenergie hebben verschillende veronderstellingen 

over de gevolgen van toepassing van deze technologie. De verschillende standpunten 

van voor- en tegenstanders laten zich verklaren uit verschillende ideeën over de 

veiligheid, gevolgen voor het natuurlijk milieu en de voordelen voor de samenleving. 

Tegenstanders achten de kans op een ernstig ongeluk door de bank genomen tamelijk 

groot, evenals de negatieve milieugevolgen. De voordelen voor de samenl~ving achten 

ze matig. Voorstanders verwachten in veel sterkere mate voordelen voor de 

samenleving en in mindere mate ongelukken en negatieve milieugevolgen. Het is niet 

noodzakelijkerwijs zo, dat deze veronderstellingen de oorzaak zijn van 

publiekshoudingen. Er kan op een gegeven moment een neiging ontstaan om 

veronderstellingen aan te passen aan de reeds gevormde houding. Niettemin dient te 

worden vastgesteld, dat houdingen niet louter op emoties gebaseerd zijn. Er bestaat wel 

degelijk een verband tussen veronderstellingen over verschillende gevolgen van 

toepassing, zowel risico's als voordelen, en de houding tegenover kernenergie. 

5. Subjectieve waarschijnlijkheidsoordelen verschillen sterk van de uitkomsten van 

risico-analyses. Leken schatten de numerieke kans op een groot ongeluk met 

kernenergie hoog in. Zonder in te gaan op de accuratesse van risico-analyses noemen 

we twee verklaringen voor deze hoge publieksschattingen. Een eerste verklaring ligt in 

de voorstelbaarheid van een ongeluk. Recente en emotioneel saillante gebeurtenissen, 

zoals de ongelukken in Three-Miles-Island en in Tsjernobyl worden gemakkelijker 

onthouden en kunnen tot overschatting van kansen leiden. Een tweede verklaring is, 

dat schattingen van leken, meer dan van deskundigen en met name wanneer ze onzeker 

zijn, afhankelijk zijn van de houding tegenover het risico-object. 
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Overigens willen we opmerken, dat het numerieke kansoordeel niet erg indicatief is 

voor de houding. Kenmerkend voor de risicobeleving van kernenergie is, dat de 

verwachte catastrofaliteit van een mogelijk ongeluk de grootte van de kans van optreden 

betrekkelijk irrelevant maakt 

6. De oppositie tegenover kernenergie kan niet verklaard worden uit 

ongeïnteresseerdheid van het publiek. Een grote groep van het publiek (ongeveer de 

helft) geeft aan zich wel degelijk betrokken te voelen. Dit is in het licht van andere 

cijfers over interesse in wetenschap en technologie een hoge score. Bezorgdheid over 

risico's roept meer betrokkenheid op dan de verwachting van economisch voordeel. Uit 

alle metingen blijkt, dat tegenstanders gemiddeld een hoger niveau van betrokkenheid 

vertonen dan voorstanders. Dit leidt ook tot een actiever zoeken naar informatie en 

bijgevolg een hoger kennisniveau, zoals onlangs bleek uit de resultaten van een 

evaluatie van de voorlichtingscampagne over straling (Midden, Daamen, Van der Lans 

& V erplanken, 1988). 

7. Houdingen van voorstanders van kernenergie worden gekenmerkt door een grotere 

ambivalentie dan die van tegenstanders. Hoewel, zoals beschreven onder (3) in beide 

gevallen sprake is van een afweging, is deze moeilijker voor voorstanders. 

Voorstanders hebben moeite met het accepteren van een (subjectieve) kans op negatieve 

gevolgen; tegenstanders hebben daarentegen minder moeite met het onderkennen van 

mog~lijke voordelen van kernenergie. Dit gegeven is een factor die verklaart waarom de 

stabiliteit (in de tijd) van houdingen van voorstanders geringer is dan van 

tegenstanders. Op individueel niveau blijken voorstanders aanzienlijk vaker van 

houding te veranderen dan tegenstanders. 

8. Politieke overwegingen spelen een rol in de tegenstelling tussen voor- en 

tegenstanders van kernenergie. Aanhangers van de PvdA zijn vaker tegenstander dan 

aanhangers van de VVD, terwijl D'66 en CDA tussenposities innemen. De marges zijn 

echter bijzonder smal geworden, sinds ook een grote meerderheid van de VVD tegen de 

bouw van nieuwe kerncentrales is. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de publieke oppositie tegen kernenergie 

en vooral tegen de bouw van nieuwe kerncentrales sterk is: houdingen zijn 

uitgekristalliseerd, stabiel, beargumenteerd en politiek verankerd. De veronderstelde 

risico's spelen een zeer belangrijke rol, met name de mogelijkheid van een ramp. Op 

korte termijn valt een verandering in dit beeld niet te verwachten. Op langere termijn 

lijkt met name een meer overtuigende benadering van het veiligheidsaspect een 
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voorwaarde voor vergroting van het maatschappelijk draagvlak. Het gebruik van kolen 

wordt als een aanvaardbaar alternatief gezien, mits voldoende milieubeschermende 

maatregelen genomen worden. 
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NIEUW 
ONDERWERP 

É.!!9.: : Ondervraag het jongst 
aanwezige mannelijke ge
zinslîd van 18 jaar of ouder, 
Indien geen mannelijk ge
zinslid aanwezig, het jongst 
aanwezige vrouwelijke ge
zinslid van 18 jaar of ouder 
ondervragen. 

A . GESLACHT: 

Man 11 1 

I ..,. 
0 
I 

Vrouw 

1. 
Mag ik om te beginnen Uw 
leeftijd noteren? 

18 - 19jaar 

2 20 · 24 jaar 

3 26 · 29 jaar 

4 30 . 34 jaar 

5 35 . 39 jaar 

6 40.44 jaar 

7 45 -49 jaar 

8 50 • 54 jaar 

9 55 • 59 jaar 

0 60.64 jaar 

11 65 )eer en ouder 

12 Wil niet zaggen 

12 I 

Enq.: Toonboekje VARIA, toonblad 76. 

2 . 
Op dit blad in VAK A staat een aantal uitspraken over mogelijke gevolgen van het op ruime 5Chaal (d .w .z. 30 · 40% van de totale energiebehoefte) toepassen 
van KERNENERGIE in Nederland, voor het opwekken van elektrische stroom. We willen steeds van U weten hoe groot U denkt dat de kans Is dat deze 
gevolgen inderdaad zullen optreden als in· Nederland op ruime schaal KERNENERGIE wordt toegepast. --
Kunt U per uitspraak zeggen hoe groot U die kans vindt . Kijkt U maar op dit blad in VAK B. 

Als wij In Nederland KERNENERGIE op ruimeochaal (d .w .z. 30.40% van de totale energiebehoefte) toepassen voor het opwekken ven elektrische 
stroom .... . (Enq .: LEES OP:) 

DE KANS HIEROP IS : 

Nihil Vrij 
afwezig Zeer klein Klein Vrij klein Matig groot Groot 

Zeer Dit ge-
groot beurt zeker 

. . .. dan kan dat leiden tot een toename van het aantal terroristische 
akties in ons land . .............. . .... . _, D D D CJ D CJ D D 0 211 
. ... dan kan dat ertoe leiden dat als gevolg daarvan vaker kinderen met 
afwijkingen worden geboren . . . . . . 

... . dan kan dat ertoe leiden dat ik zelf binnen 25 jaar overlijd door 
radio-aktieve besmett ing . . . . . . . . ............. . 

·
2 D D CJ D D D D D CJ 
DDDDCJDDDD . . 3 

.... dan kan dat leiden tot zeer ernstige gevolgen voor het natuurlijk 
milieu .. 

·
4 D D D D D D CJ D D 

. .. dan kan dat leiden tot grote voordelen voor de Nederlandse 

·
5 D D D D D D CJ D D samenleving 

.... dan kan dat leiden tot het goedkoper worden van de elektrische 
stroom . . . . . . . . . . . ....... . . . .. . ... . .. 6 DDCJDDDCJDD 
.... dan kan dat enoe leiden dat er een zodanig ongeluk plaatsvindt dat 
een gebied zo groot als de provincie Utrecht wordt vergiftigd en daardoor 
voor minstens 10 jaar onbruikbaar wordt voor bewoning, landbouw en 

veeteelt . . . . . . . . · · 7 D D D D D D D D CJ 
.... dan kan dat leiden tot negatieve gevolgen die deskundigen onder 

controle kunnen houden (in plaats van dat ze oncontroleerbaar zijn) · · 8 D D D D D D D D U 

Enq.: Toonboekje VARIA, toonblad 77, VAK A. 

3. 
Wilt U aan de hond van dit blad aangeven hoe U het vindt als wij in Nederland op ruime schaal KERNENERGIE gaan toapassen voor het opwekken van 
eiektrische stroom? 
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Enq. : Toonboekje V ARIA, toonblad 77, VAK 8 + C. 

4. 
Op dit blad in VAK B staat een aantal uitspraken over mogelijke gevolgen van het op ruime schaal (d.w.z. 30 - 40% wn da totale -rglebehoeftal toepeiiBn 
ven KOLEN in Nederland voor het opwekken van elektrische stroom. We willen ven U weten hoe groot U dankt dat de kans Is dat daze gevolgen Inderdaad 
zulhm optreden door het op ruime schaal gebrulkan wn KOLEN. --
Kunt U per uitspraak zeggen hoe groot U dia kans vindt . KIJkt U mear weer op dit blad In VAK C. 

Alt wiJ In Nederland KOLEN op ruime ..:hHI (d.w.z. 30 -40% ven de totale _.....,_,.oattel t~ woor het opwekken van tlaktrltcha atroom ••.• 
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elektrische stroom voor de gebruiker~ . . . .. .. . ... . . . . . . 5 DDDDDDDDD 
Enq.: Toonboekje VARIA, toonblad 77, Zeer slecht 

VAKA. 

5. 
Wilt U aan de hand van dit blad aangeven 
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Enq.: Toonboekje VARIA, toonblad 78 

9. 
Op dit blad In VAK A ziet U drie uitspraken staan. Wilt U voor elke uluprNk zeggen In welke maw U 
het met die ulupraek eens of oneens bent? Kijkt U mNr opdlt blad In. VAK 8. 
~-:LEES OP: J 

Noch mee 
Geheel Tamelijk Beetje mee eens, noch Beetje mee Temalijk Geheel 

mee oneens mee oneens ~ mee oneens een• meeeent meeeena 

Ik voel me niet erg t.etrok· 
ken bij het onderwerp 
kernenergie . . ... . .. 1 

Een ramp met een kern
centrale, zoels die In 
Rusland is gebeurd, 11 In 
Nederland vrijwel uitga. 

DDDDDD091 

sloten .......... . '2 
Ik verwacht zelf ooit nog 
wel eens te maken !ft 
krijgen met de gevolgen 
ven een ernstige ramp mat 
een van de kerncentrales 
In Nederland, Duitsland 

DDDDDDD 

of België .. . ... .. . . 3 DDDDDDD 
Enq. : foonboekje VARIA, toonblad 78, VAK C + D. 

10. 
Kunt U mijaan de hand van de VAKKEN C an 0 nn dit toonblad zeggen In hoeverre U 
Uiltteat bij de volgende uitspraken? 
1~:~:) 

Als er lau In de krant staat 
over technische manke-

Nooit Somt 
Vrij 
vaak Vaak 

Zeer 

.!!!!! 

menten van kerncentrales, D D D D D 
dan tta Ik d~tar bij stil .. 1 . . 

Berichten In de krant over 
kernenergie al a ik over, om-

dat je daaralleen maar 0. D. D D D 
zenuwachtig van wordt . '2 

Ik kan er aoms niet van 

slapen als ik dank aan de D. D D D D 
gevolgen van karnenergie 3 

I il 

~: Toonboekje VARIA, toonblad 79, 
VAKA. 

11. 
Stal, dat 8f nu een volkstelling (refltfendum) 
zou worden gehouden OVIIf de toepassing ven 
kernenltfgle. Hoe zou U dan gaan stemmen? 
Kijkt U ma.- op dit blad bij VAK A en noemt U 
m..- de letter ven Uw antwoord. 

12. 

A 

8 

c 
0 

~.: Toonboekje VARIA, Toonblad 80. 

1s 1 

Indien de uitbreiding van het aantal kerncen
tralet geen doofvang vindt lt de regering van 
plan om het aantal kolencentralat mat enkele 
uit te brwlden. 
Wat vindt U van dit plan 7 

Zonder meer aanvaardbaar76 

Alleen aanvaardbaar els de 
kolencentrales voorzien 
zijn van mlllaubescherman· 
de voorzieningen, die 
echter wel tot een hogere 
elektriciteitaprijs zullen 
lelden 

D 3 Hoe den ook onaanvaardbeer 

13. 
Indien wordt afgezien van het bouwen van 
nleu- kerncentrales, zal dit volganseen 
aantal deskundige lelden tot Hn hogere 
elektrlclteltaprljt. 
Oe gemiddelde kon~ment betaalt ca. f. 40,
per maand aan elektrldtelt. Welke koeten
verhoglnp per maand zou U NnVNnJbiër 
echten Indien wordt afgezien ven nleu
kllfncentreles? 

f .•••••..• 

Enq.: Hier nletteanstrepenl 

2 

3 

4 

15 

6 

7 

8 

9 

0 



Enq: Toonboekje VARIA, Toonblad 79, VAK B. 

14. 
Stel, dat we in Nederland op ruime schaal kernenergie gaan 
toepassen. Hoe vaak denkt U dan dat er een ongeluk plaats 
zal vinden , waarbij als gevoig daarvan minimaal 1.000 mensen 
zullen overtijden? 

Eens per jaar 

2 Eens in de tien jaar 

3 Eens in de honderd jaar 

4 Eens in de duizend jaar 

5 Eens in de tienduizend jaar 

6 Eens in de honderd ui zend jaar 

Eens in de miljoen jaar 

8 Eens in de tien miljoen jaar 

9 Minder vaak dan eens in de tien mnjoen jaar 

0 Nooit 

11 Weet niet 

81 

Enq .: Toonboekje VARIA, Toonblad 9, VAK A. 

15. 
Op welke politieke partij zou U stemmen als er vanaaag ver
kiezingen zouden zijn? 
Welke partij heeft bij U de meeste kans? 

CDA 

2 PvdA 

3 VVD 

4 D'66 

5 PSP 

6 CPN 

7 PPR 

8 SGP 

9 RPF 

0 GPV 

11 Centrum Partij 

12 Evangelische Volkspartij 

SP ( Soclallstlese Partij) 

2 Andere partij 

3 Gaat niet stemmen, geen antwoord 

t') Enq .: Toonboekje VARIA, Toonblad 79, VAK C. 

16. 

11 I 

Tenslotte wfllk U vragen wat Uw hoogst genoten -at dan niet 
voltooide- schooloptelding Is? Kijkt U maar op dit blad bij 
VAK Cl 

LA - Lager onderwijs 

2 LB - Lager beroepsonderwijs 

3 MA- Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

4 MB- Mlddelbaar beroepsonderwijs 

5 HA- Hoger al. voorb. wetenschappelijk 
onderwijs 

D 6 HB- Hoger beroepsonderwijs en wetenschap-
petijk onderwijs - kandidäats 

B 7 HW - Doctoraal 

8 Weet niet I wil niet zeggen 

11 
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TOONBLAD 76 

UITSPRAKEN 
INDIEN KERNENERGIE OP RUIME (30 à 40%) SCHAAL TOEGEPAST IN NEDERLAND 

VAKA 

VAKB 

N-158 I I 988 - wk. 43 

dan kan dat leiden tot een toename van het aantal terroristische 
ak ties in ons land 

dan kan dat ertoe leiden dat als gevolg daarvan vaker kinderen met 
afwijkingen worden geboren 

dan kan dat ertoe leiden dat ik zelf binnen 25 jaar overlijd door 
radio-aktieve besmetting 

dan kan dat leiden tot zeer ernstige gevolgen voor het natuurlijk milieu 

dan kan dat leiden tot grote voordelen voor de Nederlandse samenleving 

dan kan dat leiden tot het goedkoper worden van de elektrische stroom 

dan kan dat ertoe leiden dat er een zodanig ongeluk plaatsvindt dat een 
gebied zo groot als de provincie Utrecht wordt vergiftigd en daardoor voor 
minstens 10 jaar onbruikbaar wordt voor bewoning, landbouw en veeteelt 

dan kan dat leiden tot negatieve gevolgen die deskundigen onder controle 
kunnen houden (in plaats van dat ze oncontroleerbaar zijn) 

DE KANS HIEROP IS : 

Nihil (afwezig) 

Zeer klein 

Klein 

Vrij klein 

Matig 

Vrij groot 

Groot 

Zeer groot 

Dit gebeurt zeker 

A 



I 

I 

TOONBLAD 77 
Op ruime schaal KERNENERGIE toepassen in Nederland voor het 

opwekken van elektrische stroom ........ . 

Zeer slecht 

Slecht 

Enigszins slecht 

·Noch goed, noch slecht 

Enigszins goed 

Goed 

Zeer goed 

Uitspraken: m.b.t. toepassing van KOLEN 

dan kan dat leiden tot het vrijkomen van radio-aktieve stoffen 

dan kan dat leiden tot grote voordelen voor de Nederlandse samenleving 

dan kan dat leiden tot het verzuren van de regen 

dan kan dat leiden tot grote hoeveelheden vast kolenafval 

dan kan dat leiden tot het goedkoper worden van de elektrische stroom 
voor de gebruikers 

N-158 I 1988- wk. 43 
B 

Kans hierop is: 

Nihil (afwezig) 

Zeer klein 

Klein 

Vrij klein ·I 
Matig 

Vrij groot 

Groot 

Zeer groot 

Dit gebeurt zeker 
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I 

N-158 / 1988-wk. 43 

TOONBLAD 78 

UITSPRAKEN: 

Ik voel mij niet erg betrokken bij het onderwerp kernenergie 

Een ramp met een kerncentrale zoals die in Rusland is gebeurd, is in 
Nederland vrijwel uitgesloten 

Ik verwacht zelf ooit nog wel eens te maken te krijgen met de gevolgen 
van een ernstige ramp met een van de kerncentrales in Nederland, 
Duitsland of België 

MATE VAN INSTEMMING: 

Geheel mee oneens 

Tamelijk mee oneens 

Beetje mee oneens 

Noch mee eens, noch mee oneens 

Beetje mee eens 

Tamelijk mee eens 

Geheel mee eens 

Als er iets in de krant staat over technische mankementen van kerncentrales, 
dan sta ik daar bij stil 

Berichten in de krant over kernenergie sla ik over, omdat je daar alleen maar 
zenuwachtig van wordt 

Ik kan er soms niet van slapen als ik denk aan de gevolgen van kernenergie 

Nooit 

Soms 

Vrij vaak 

Vaak 

Zeer vaak 

c 
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TOONBLAD 79 

BIJ EEN REFERENDUM STEM IK ......... . 

A. Voor de uitbreiding van het aantal kerncentrales 

B. Voor de handhaving van de bestaande kerncentrales, maar tegen uitbreiding 
met nieuwe kerncentrales 

C. Voor de sluiting van de bestaande kerncentrales (voor afschaffing van 
kernenergie), maar wél onderzoek blijven doen in de bestaande onderzoek
reactoren 

D. Voor de sluiting van de bestaande kerncentrales (voor afschaffing van 
kernenergie) én ook geen onderzoek meer doen, en de bestaande 
onderzoekreactoren sluiten 

KANS OP EEN ONGELUK 
MET MINIMAAL 1.000 
DODEN AhS GEVOLG 
RUIME TOEPASSING 
KERNENERGIE IN 
NEDERLAND 

Eens per jaar 

Eens in de tien jaar 

Eens in de honderd jaar 

Eens in de duizend jaar 

I 

N-158 / 1988-wk.43 

Eens in de tienduizend jaar 

Eens in de honderdduizend jaar 

Eens in de miljoen jaar 

_ Eens in de tien miljoen jaar 

Minder vaak dan eens in de tien miljoen jaar 

Nooit 

LA -Lager onderwijs 

LB -Lager beroepsonderwijs 

MA -Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

MB -Middelbaar beroepsonderwijs 

HA -Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

HB -Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs -kandidaats 

HW -Wetenschappelijk onderwijs- doctoraal 

D 



BIJLAGE 2: STEEKPROEF REPRESENTATIVITEIT EN TREKKINGS
PROCEDURE 

In Tabel 1 worden de steekproeven van de verschillende metingen (dec.'86 t/m 

okt.'88) onderling vergeleken met betrekking tot leeftijd, sexe, regio en opleiding en 

worden tevens gegevens (uitgezonderd opleiding wegens onvergelijkbare categorieën) 

vermeld van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de rij "max. marge (% )" worden 

de maximale afwijkingen onder en boven in de resultaten vermelde percentages 

aangegeven voor elke meting. De gegevens zijn ontleend aan opgaves van het NIPO. 

Tabel 1: Vergelijking steekproeven juni 1986, december 1986 , mei 1987, oktober 
1987, mei 1988 en oktober 1988 en C.B.S.- gegevens. 

N= 

max. marge(%)* 

Leeftijd 
18-24 jaar 
25-34 jaar 
35-44 jaar 
45-54 jaar 
55-64 jaar 
65+ 

sexe 
man 
vrouw 

regio 
west 
noord 
oost 
zuid 

dec86 

731 

3,6% 

15 
22 
20 
12 
14 
17 

47 
53 

mei87 

770 

3,6% 

14 
24 
18 
14 
14 
16 

46 
54 

44 
15 
18 
23 

*bij betrouwbaarheidsniveau van 95% 

okt87 

801 

3,5% 

12 
24 
20 
13 
14 
17 

49 
51 

41 
13 
21 
25 

mei88 

805 

3,5% 

14 
25 
22 
13 
12 
14 

50 
50 

45 
11 
20 
25 

okt88 

1097 

3,0% 

12 
26 
22 
12 
12 
16 

50 
50 

42 
13 
17 
26 

CBS 

(1986) 

16,1 
21,6 
19,5 
14,2 
12,6 
16,1 

48,9 
51,1 

45,1 
10,7 
19,7 
24,4 

Wanneer de leeftijdsverdeling met een Chi-kwadraat getoetst wordt, vallen dec. '86 en 

mei '87 onder de criteriumwaarde, dec. '87 en mei '88 vallen er iets boven en okt. '88 . 

valt er ruim boven, vooral doordat n groter is. De afwijkingen zijn zeer beperkt en zijn 

nergens groter dan 4,4%. 
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De Chi-kwadraat toets over sexe is voor geen van de metingen significant. De 

afwijkingen zijn dan ook minimaal: nergens groter dan 2,9%. 

De Chi-kwadraat waarde voor regio is berekend voor de laatste vijf metingen: de 

waarde ligt voor mei '87 en dec. '87 onder de criteriumwaarde, voor dec. '86 en mei 

'88 er iets boven . De afwijkingen zijn eveneens gering: nergens groter dan 4,1 %. 

Concluderend zijn de aangetroffen steekproefafwijkingen van dien aard, dat deze geen 

invloed kunnen hebben op de conclusies die in dit rapport worden getrokken. 

Tot slot staan in de tabel de nauwkeurigheidsmarges, die op grond van de steekproef

groottes bij de resultaten in aanmerking dienen te worden genomen. De maximale 

afwijkingen zijn: voor dec. '86 3,6%, voor mei '87 3,6%, voor dec. '87 3,5%, voor 

mei '88 3,5% en voor okt '88 3,0%. Bijvoorbeeld: er wordt vermeld dat 87% van de 

bevolking tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales is (oktober 1988), dan kan het 

werkelijke percentage zich bevinden tussen 84% en 90%. 

Trekkingsprocedure (NIPO) 

De basis voor de steekproeftrekking is de woningvoorraad van alle 714 gemeenten. Als 

steekproefkader dient het PIT -postcodebestand, waar alle straten en huisnummers van 

Nederland in zijn opgenomen. Jaarlijks wordt het nieuwe bestand bij de P1T gekocht, 

zodat nieuwe straten en wijken - ook de wijken die in het begin van het jaar nog in 

aanbouw zijn- kans hebben om getrokken te worden voor de weekpeilingen. Het 

bestand wordt geschoond van wijken die voornamelijk bestaan uit institutionele en 

industriële vestigingen. Het uiteindelijke bestand bevat circa 5.500.000 woningen. 

Aan het begin van het jaar worden hieruit aselect circa 250.000 adressen getrokken, een 

aantal dat groot genoeg is om de enquêteurs gedurende 50 weken van start-adressen te 

voorzien. Bij het trekken van de adressen wordt nog onderscheid gemaakt naar: 

"Self-selective gemeentes": gemeentes met een kans van bijna 100% om te worden 

opgenomen in de steekproef die voor een week nodig is. 

"Non-self-selective" gemeentes: gemeentes waarvan het lang niet zeker is dat ze 

wekelijks in het steekproefbestand zullen worden getrokken. Deze gemeentes worden 

op basis van de CBS-indeling van economisch-geografische gebieden samengenomen. 

Per economisch-geogr~sch gebied wordt dan naar rato een aantal startadressen 

getrokken. In feite vindt hier dus een getrapte steekproeftrekking plaats. 
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Mondelinge ondervraging 

De weekpeilingen worden mondeling ("face-to-face") gehouden door het bezoeken van 

de respondenten op hun woonadres. Door een speciaal computerprogramma, dat 

postcodes van enquêteurs vergelijkt met de postcodes van het startadres, wordt in 

principe de diehtsbij wonende enquêteur ingeschakeld, waarbij nog rekening gehouden 

wordt met: 

- de kwaliteit van het werk 

- het aantal opdrachten dat een enquêteur op een gegeven moment onder handen heeft 

- de vervoersmiddelen waarover een enquêteur beschikt. 

Clusters 

Iedere enquêteur die voor een bepaalde week wordt ingeschakeld, krijgt op de 

beschreven manier een startadres van waaruit hij maximaal vijf interviews dient te 

houden. Wanneer hij op het startadres een interview voltooid heeft gaat hij naar het 
I 

linker of rechter buuradres (naar eigen keuze) en begint met het tweede gesprek. 

Vervolgens gaat hij naar het volgende buuradres enz. 

De maximale clustergrootte is dus vijf en geldt alleen bij N=2000. Wanneer men voor 

een onderdeel van de omnibus voor een kleinere steekproefomvang kiest, worden deze 

onderwerpen zo gelijk mogelijk over de enquêteurs verdeeld en zal de maximale 

clustergrootte drie zijn. 
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BIJLAGE 3: REGRESSIEGEWICHTEN VAN VERONDERSTELLINGEN BIJ DE VOORSPELLING VAN HOUDINGEN TEGENOVER 
KERNENERGIE EN KOLEN. 

Gestandaardiseerde regressiegewichten van de acht veronderstellingen bij de voorspelling van houdingen tegenover 
kernenergie en toetsen voor significantie. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

juni'86 dec.'86 mei'87 okt'87 mei'88 okt'88 
Be liefs B T sig. B T sig. B T sig. B T sig. B T sig. B T sig. 

Toename 
terrorisme -.057 -1.7 .096 .038 1.1 .267 -.062 -1.8 .065 .011 .3 .729 -.010 -.3 .746 .009 .3 .731 

Kinderen met 
." afwijkingen -.083 -1.7 .096 -.142 -3.0 .003 -.115 -2.4 .015 -.177 -3.7 .000 -.120 -2.6 .009 -.168 -4.6 .000 -...] 

Zelf overlijden 
binnen 25 jaar -.059 -1.2 .213 -.045 -1.1 .280 -.074 -1.8 .077 .006 .1 .889 -.127 -3.1 .002 -.013 -.4 .701 

Negatieve 
milieugevolgen -.184 -3.9 .000 -.224 -5.0 .000 -.124 -2.8 .005 -.273 -5.9 .000 -.203 -4.7 .000 -.181 -5.2 .000 

Voordelen 
samenleving .182 4.7 .000 .229 6.0 .000 .299 8.3 .000 .179 5.0 .000 .213 6.2 .000 .267 9.3 .000 

Goedkopere 
stroom .066 1.8 .077 .139 3.9 .000 .110 3.2 .002 .086 2.5 .014 .142 4.4 .000 .063 2.4 .018 

Ongeluk prov. 
Utrecht -.263 -5.9 .000 -.162 -3.9 .000 -.189 -4.8 .000 -.191 -4.8 .000 -.127 -3.3 .001 -.214 -6.7 .000 

Oncontroleerl>are 
gevolgen .045 1.4 .162 .037 1.2 .238 .010 0.3 .730 .052 1.8 .073 .041 1.4 .158 .050 2.1 .041 



Gestandaardiseerde regressiegewichten van de vijf veronderstellingen bij de voorspelling van houdingen tegenover kolen 
en toetsen voor significantie. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

juni'86 dec.'86 mei'87 okt'87 mei'88 okt'88 
Beliefs B T sig. B T sig. B T sig. B T sig. B T sig. B T sig. 

radioactiviteit -.024 -.7 .487 -.056 -1.6 .119 -.093 -2.8 .005 .002 -.1 .941 -.025 -.8 .441 -.074 -2.6 .008 

~ 
voordelen samenl. .340 8.9 .000 .394 10.1 .000 .384 10.4 .000 .438 12.1 .000 .436 12.4 .000 .392 13.0 .000 

(X) verzuring -.200 -5.1 .000 -.161 -4.2 .000 -.266 -7.0 .000 -.168 -4.7 .000 -.206 -5.9 .000 -.229 -7.5 .000 
stroom .044 1.2 .246 .049 1.3 .205 .072 2.0 .048 .060 1.7 .091 .083 2.4 .019 .085 2.8 .005 
afval -.102 -2.7 .008 -.125 -3.3 .001 -.084 -2.2 .027 -.099 -2.8 .054 -.065 -1.9 .060 -.072 -2.4 .018 



BIJLAGE 4: HOUDINGEN TEGENOVER KERNENERGIE EN KOLEN IN 
SAMENHANG MET LEEFTIJD EN SEXE 

Tabeli toont de samenhang tussen houdingen tegenover kernenergie en kolen enerzijds 

en leeftijd en sexe anderzijds. Uit de tabel wordt duidelijk, dat vrouwen een duidelijk 

negatievere houding hebben ten opzichte van kernenergie. 

Tabel 1: Samenhang tussen houdingen tegenover kernenergie en kolen en leeftijd en 
sexe. 

Attitude kernenergie 

man vrouw 18-29 30-44 45-64 65< 

Tl 2.94 2.57** 2.91 2.59 2.85 2.73 
T2 3.17 2.91* 3.05 2.90 3.16 3.08 
T3 3.37 3.06* 3.20 3.14 3.23 3.32 
T4 3.20 2.84** 3.05 2.73 3.22 3.26*** 
T5 3.36 3.03** 3.24 3.10 3.40 3.01 
T6 3.17 2.90** 3.16 2.89 3.05 3.22 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attitude kolen 

Tl 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

* 
** 

*** 

man vrouw 

3.83 4.17** 
4.08 4.33* 
3.89 4.04 
3.87 4.11* 
3.97 4.13 
3.94 3.99 

T-toets p ~ .05 
T-toets p ~ .01 
ANOVA p ~ .05 

18-29 30-44 45-64 65< 

3.82 4.01 4.01 4.28 
3.99 4.25 4.33 4.29 
3.87 3.85 4.11 4.09 
3.80 3.85 4.18 4.26*** 
3.81 4.07 4.09 4.39*** 
3.60 4.00 4.16 4.11*** 

Leeftijd blijkt niet of nauwelijks samen te hangen met de houding tegenover 

kernenergie. Het verband tussen sexe en de houding tegenover kolen is vrij zwak. 

Vrouwen lijken evenwel iets positiever over kolen te denken dan mannen. Er bestaat 

niet of nauwelijks een verband tussen leeftijd en houding tegenover kolen. 
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BULAGE 5: VerdeJing van beleidsvoorkeuren t.a.v. kerncentrales, 
uitgesplitst naar politieke voorkeur voor elke meting 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUNI 1986 

Uitbreiden Handhaving Sluiten Sluiten 
(wel onderzoclc:) (geen onderzoek) 

CDA 15% 42% 17% 27% 
PVDA 4% 25% 36% 35% 
VVD 31% 52% ' 4% 13% 
D'66 12% 28% 20% 40% 

DECEMBER 1986 
Uitbreiden Handhaving Sluiten Sluiten 

(wel onderzoclc) (geen onderzoek) 

CDA 15% 44% 29% 13% 
PVDA 4% 26% 41% 29% 
VVD 29% 52% 12% 8% 
D'66 8% 42% 23% 27% 

MEI 1987 
Uitbreiden Handhaving Sluiten Sluiten 

(wel onderzoclc) (geen ondenoek) 

CDA 9% 55% 25% 10% 
PVDA 4% 27% 38% 30% 
VVD 28% 53% 14% 5% 
D'66 16% 42% 32% 10% 

OKTOBER 1987 
Uitbreiden Handhaving Sluiten Sluiten 

(wel onderzoclc) (geen onderzoek) 

CDA 12% 53% 27% 17% 
PVDA 6% 22% 37% 36% 
VVD 20% 52% 18% 11% 
D'66 14% 47% 29% 10% 

MEI 1988 
Uitbreiden Handhaving Sluiten Sluiten 

(wel onderzoclc) (geen onderzoek) 

CDA 15% 51% 25% 9% 
PVDA 6% 29% 37% 28% 
VVD 21% 59% 13% 7% 
D'66 8% 40% 39% 13% 

OKTOBER 1988 
Uitbreiden Handhaving Sluiten Sluiten 

(wel onderzoclc) (geen onderzoek) 

CDA 11% 46% 31% 12% 
PVDA 4% 28% 40% 29% 
VVD 23% 51% 14% 13% 
D'66 12% 36% 37% 15% 
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