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12.  Kernenergie in de publieke opinie 

PAUL DEKKER, IRENE DE GOEDE en JOOP VAN DER PLIGT

SAMENVATTING

Mede door het broeikaseffect lijkt kernenergie weer meer gezien te worden als een mogelijke oplos-
sing voor onze toekomstige energievoorziening. Eerst presenteren we een overzicht van verschillende 
perspectieven die mensen hanteren wanneer ze een mening vormen over dit onderwerp. Daarna gaan 
we in op verschuivingen in de publieke opinie in de periode 1977-2010. Verschillen voor- en tegen-
standers worden kort besproken en vervolgens wijzen we op een drietal meer algemene veranderin-
gen in onderzoek naar publieke meningsvorming. De complexiteit van veel onderwerpen maakt dat 
vertrouwen in de relevante autoriteiten steeds belangrijker wordt; ook zien we meer aandacht voor 
minder beredeneerde determinanten van meningen en voorkeuren en tenslotte zien we meer aandacht 
voor morele aspecten, ook bij het denken over nieuwe technologieën in het algemeen. De implicaties 
daarvan schetsen we kort en we wijzen op het belang van kennis over de verschillende perspectieven 
als belangrijke voorwaarde voor het vinden van aanvaardbare oplossingen. 

Trefwoorden: kernenergie, publieke opinie, framing, risicoperceptie, energiedebat 

1.  EEN RENAISSANCE VAN KERNENERGIE? 

Al decennialang vormt kernenergie een bron van weerstand bij het publiek. De afge-
lopen jaren zijn er echter steeds meer aanwijzingen dat de publieke opinie verschuift 
naar een positiever of pragmatischer standpunt. Met het oog op verwachte energie-
tekorten lijken meer mensen kernenergie als onvermijdelijk te beschouwen en wordt 
hun mening over deze energiebron ook wat positiever. Ook in landen waar kern-
energie een factor van betekenis is gebleven in de afgelopen decennia, maar waar de 
populariteit hiervan wel sterk was afgenomen, wordt de afgelopen jaren een renais-
sance geconstateerd (McClearn, 2005; Laes et al., 2007; Frye, 2008; Feiveson, 2009). 
De renaissance van kernenergie is echter vooralsnog vooral een kwestie van publieke 
en politieke stemming. Het percentage van kernenergie in de totale energievoorzie-
ning neemt wereldwijd nog steeds af en in 2008 werd zelfs voor het eerst sinds de 
introductie van kernenergie geen enkele nieuwe reactor in gebruik genomen. Van de 
52 reactoren die eind 2009 in de hele wereld in aanbouw waren, bevonden zich er 
slechts twee in West-Europa, één in Finland en één in Frankrijk. Feitelijk is er in 
onze regio dus nog niet zozeer sprake van een wedergeboorte van kernenergie, maar 
meer van levensverlenging van bestaande kerncentrales. 
In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre de publieke opinie ten aanzien van kern-
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energie inderdaad positiever is geworden en welke overwegingen hierbij voor de 
consument een rol spelen. We gaan achtereenvolgens in op verschillende perspectie-
ven op kernenergie, individuele kenmerken die opvattingen over kernenergie kunnen 
beïnvloeden, en historische ontwikkelingen in de publieke opinie over kernenergie 
en technologische vernieuwing in het algemeen (zie voor een uitgebreidere verhan-
deling Dekker et al. 2010). 

2.  PERSPECTIEVEN OP KERNENERGIE 

De houding die iemand heeft ten aanzien van kernenergie wordt onder andere bepaald 
door het perspectief van waaruit iemand redeneert. Objectieve informatie kan op ver-
schillende manieren worden gedefinieerd, geïnterpreteerd en gewogen en zo tot een 
andere uitkomst en een andere strategie leiden (Pollock et al., 1993; Koopmans en 
Duyvendak, 1995). Voor kernenergie lijken vijf perspectieven van groot belang.

2.1. Vijf perspectieven 

Het economische perspectief. Hierbij wordt kernenergie bekeken aan de hand van 
voordelen voor de economie en nadelen qua kosten. Voorstanders beargumenteren 
dat kernenergie noodzakelijk is om de economie draaiende te houden en het bedrijfs-
leven te stimuleren (Eiser en Van der Pligt, 1979; Van der Linden et al., 1982) en dat 
opwekken van kernenergie meer werkgelegenheid zou kunnen creëren (Brody, 
1984). Dit perspectief hangt samen met politieke ideologieën en partijpolitieke voor-
keuren, waarbij meer steun werd gevonden voor de mogelijke economische voorde-
len van kernenergie bij ‘rechtse’ politieke ideologieën. Ook nadelen, zoals de hoge 
kosten en de lange duur van de bouw van een kerncentrale, vallen binnen het econo-
mische perspectief (Ross en Staw, 1993). Deze laatste werden in het verleden meer 
benadrukt door linkse’ politieke ideologieën.

Het energieperspectief. In dit perspectief, ook wel als ‘prognostische beleidsperspec-
tief’ (Poortinga et al., 2006) aangeduid, staat de toekomstige energietoevoer centraal. 
Voorstanders van kernenergie stellen dat deze energiebron nodig is omdat er in de 
toekomst een tekort zal zijn aan elektriciteit door het opraken van fossiele brandstof 
en duurzame energiebronnen voorlopig nog geen adequaat alternatief bieden (Dres-
selhaus en Thomas, 2001; Rosa en Dunlap, 1994; Salameh, 2003). 

Het milieu- en klimaatperspectief. Dit perspectief was oorspronkelijk vooral belang-
rijk voor tegenstanders van kernenergie en linkse’ politieke ideologieën (Van der 
Linden et al., 1982), maar het wordt tegenwoordig ook gebruikt door voorstanders. 
In de jaren ’80 werd vooral benadrukt dat kernenergie nadelige gevolgen heeft voor 
het milieu en dat radioactief afval een onacceptabel risico vormt (Kraft en Clary, 
1991). Nu wijzen tegenstanders ook op andere nadelen, zoals nadelige gevolgen van 
uraniumwinning voor de omgeving en het blijvende probleem rondom radioactief 
afval (Bickerstaff et al., 2008; Torgoev et al., 2002). Door voorstanders wordt naar 
voren gebracht dat bij het opwekken van kernenergie minder CO2

 vrijkomt vergele-
ken met elektriciteit gegenereerd uit fossiele brandstof (Bickerstaff et al., 2008). 
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Het veiligheids- en risicoperspectief. In dit perspectief zien vooral tegenstanders de 
risico’s van ongelukken in kerncentrales, aanvallen van terroristen en de gevaren van 
radioactief afval (Bickerstaff et al., 2008; Costa-Font et al., 2008). Bezorgdheid en angst 
worden gevoed door twijfels over de beheersbaarheid van kernenergie, doordat leken 
weinig controle hebben over de aanwezigheid van een kerncentrale en zij de risico’s 
moeilijk kunnen inschatten, terwijl de mogelijke gevaren catastrofaal en onvrijwillig 
zijn (Van der Pligt en Midden, 1990). Ongelukken met kerncentrales kunnen de publie-
ke opinie negatief beïnvloeden, al is dat vaak van tijdelijke aard en afhankelijk van de 
nationale context (De Boer en Catsburg, 1988; Koopmans en Duyvendak, 1995). 

Het geopolitieke perspectief. Hierbij bekijkt men energieproblemen in de context 
van internationale verhoudingen. Voorstanders van kernenergie redeneren dat bin-
nenlandse opwekking van elektriciteit door middel van kernenergie de afhankelijk-
heid van politiek minder stabiele olie- en gasexporterende landen zal verkleinen (Van 
der Linden et al., 1982; Correljé en Van der Linde, 2006). Tegenstanders brengen 
naar voren dat uranium ook niet alleen uit stabiele landen, zoals Canada en Austra-
lië, komt en dat in de toekomst ook hier ongewenste afhankelijkheden zullen optre-
den (Kovacs en Gordelier, 2009; Wilkinson, 2007).

2.2. De uitwerking van de perspectieven

Voor- en tegenstanders van kernenergie denken binnen verschillende perspectieven. 
Voorstanders van kernenergie denken meer vanuit economische belangen en tegen-
standers van kernenergie denken meer vanuit risico’s voor milieu en volksgezond-
heid (Eiser en Van der Pligt, 1979; Van der Pligt et al., 1986). Daarnaast kent iedereen 
andere waarden toe aan de verschillende perspectieven. Mensen die vanuit economi-
sche belangen denken over kernenergie, zullen risico’s van kernenergie relatief laag 
inschatten. Andersom zullen mensen die vanuit risico’s over kernenergie redeneren, 
minder waarde toekennen aan de economische voordelen van kernenergie. Mensen 
die kernenergie steunen zullen minder gevaar zien en zullen daardoor ook minder 
waarde toekennen aan het veiligheids- en risicoperspectief. Ook zien tegenstanders 
van kernenergie alternatieve energiebronnen als beter realiseerbaar dan voorstanders 
(Eiser en Van der Pligt, 1979). Dat was 30 jaar geleden het geval en dit verschil zien 
we nog steeds. Slovic et al. (2002) stellen dat mensen over dit soort onderwerpen 
vaak een intuitief oordeel vormen(voor of tegen) en dat oordeel kleurt hun kijk op 
zowel de risico’s als de mogelijke baten. Mensen kunnen dus wel overwegingen van 
een ander perspectief meenemen, maar die overwegingen zullen vaak minder invloed 
hebben bij het vormen van een mening. 
Het grote publiek lijkt in het algemeen minder gevoelig voor argumenten vanuit het 
economische perspectief (Pollock et al., 1993) en het milieu- en klimaatperspectief 
(Poortinga et al., 2006) dan argumenten vanuit het veiligheids- en risicoperspectief. 
De publieke opinie kan ook beïnvloed worden door een vraagstuk binnen een 
bepaald perspectief te presenteren (Nelson et al., 1997). Er wordt dan niet gepro-
beerd om iemand te overtuigen met nieuwe informatie, maar bepaalde aspecten 
worden zwaarder gewogen en opvallender gepresenteerd waardoor de ontvanger 
van de boodschap vanzelf in de richting van een bepaalde interpretatie wordt geleid. 
De manier waarop binnen een bepaald perspectief een groep mensen voordeel lijkt 
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te hebben, kan ook de publieke opinie beïnvloeden. Uit een Amerikaanse studie 
bleek dat de publieke opinie over een vraagstuk sterk beïnvloed wordt door houdin-
gen tegenover de groep die voordeel lijkt te hebben binnen het betreffende perspec-
tief (Nelson en Kinder, 1996). Vertaald naar het thema kernenergie, zou het zo 
kunnen zijn dat het economische perspectief vooral abstracte voordelen biedt waar 
gewone burgers minder direct profijt van hebben en die door het publiek geassoci-
eerd worden met zichzelf verrijkende kapitalisten (Pollock et al., 1993). Dit sugge-
reert dat de publieke opinie positiever zou kunnen worden over het economische 
perspectief als men binnen dit perspectief concrete voordelen van kernenergie pre-
senteert als belangrijk voor iedereen in de maatschappij, zoals het tegengaan van 
prijsstijging van energie. Het veiligheids- en risicoperspectief geeft vooral gewicht 
aan concrete gevaren die in principe elke burger kunnen raken. Dit perspectief richt 
zich daarmee op een groep gewone mensen waar het publiek zich sterk mee identi-
ficeert en waar het publiek sympathie voor heeft. Hetzelfde zien we als een techno-
logie bepaalde concrete gezondheidsrisico’s juist kan helpen reduceren. Zo wordt de 
mening van mensen over bijvoorbeeld gentechnologie positiever als genetisch gemo-
dificeerd voedsel de eigen gezondheid ten goede komt (Schenk et al., 2010)

3.  INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

Individuen kunnen om allerlei redenen van mening verschillen over kernenergie. We 
kijken in het volgende naar drie sociaaldemografische en een paar overige kenmerken. 

3.1. Sociaaldemografische kenmerken

Sekse kan een rol spelen. Eerder onderzoek toonde aan dat gemiddeld genomen vrouwen 
negatiever zijn over kernenergie dan mannen (Brody, 1984; Solomon et al., 1989; PQR, 
2006; Komiya et al., 2008; Accenture, 2009: 13-17), wat waarschijnlijk komt door een 
andere kijk op veiligheid. Brody (1984) suggereerde dat vrouwen kernenergie pas als 
oplossing zullen accepteren als er overtuigend bewijs is dat het opwekken van kernener-
gie veilig is. Ander recent onderzoek roept hier echter twijfels over op. Whitfield et al. 
(2009) vonden geen sekseverschillen in opvattingen over kernenergie. 
Ook leeftijd zou van invloed kunnen zijn. Het lijkt het erop dat 55-plussers (Accen-
ture, 2009: 13-17) en 65-plussers (PQR, 2006: 22) positiever over kernenergie zijn 
dan jongere mensen. In een andere studie waren naast 55-plussers ook jongeren 
onder de 35 meer geneigd kernenergie te accepteren. Mogelijk is de jongere generatie 
minder beïnvloed door de Tsjernobylramp omdat ze die ramp niet of niet bewust 
hebben meegemaakt. 
Opleiding blijkt voor opvattingen over maatschappelijk omstreden kwesties vaak 
een belangrijke factor, maar in het geval van kernenergie is er weinig onderzoek naar 
gedaan en de resultaten van het verrichte onderzoek zijn niet eenduidig. De oplei-
dingsrichting is waarschijnlijk belangrijker – met een grotere voorkeur voor kern-
energie bij technici (Komya et al. 2008) – dan het opleidingsniveau. Soms wordt 
meer steun voor kernenergie aangetroffen bij hogeropgeleiden (MIT, 2003: 167), 
maar meestal wordt er geen relatie aangetroffen (o.a. Farhar et al., 1980; Greenberg, 
2009; Ansolabehere en Konisky, 2009). 
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3.2. Overige kenmerken

Ook persoonsgebonden kenmerken kunnen de manier waarop iemand tegen kern-
energie aankijkt beïnvloeden. Zoals eerder beschreven hangen opvattingen over 
kernenergie samen met de politieke ideologie die iemand heeft, waarbij ‘links’ van 
oorspong tegen kernenergie is en ‘rechts’ relatief gezien voor kernenergie is (Van der 
Pligt et al., 1982). Ook zouden mensen die sterk betrokken zijn bij politiek meer 
aandacht hebben voorinformatie die aansluit bij hun mening en informatie die in 
strijd is met hun visie te negeren (Pollock et al., 1993).
Ook kunnen kenmerken van iemands algehele levensinstelling de houding tegenover 
kernenergie beïnvloeden. Zo zou geloof in vooruitgang als een buffer kunnen werken 
tegen angst voor fatale risico’s (Rutjens et al., 2009). Doordat mensen geloven in een 
goede afloop zullen hun angsten over mogelijke bedreigingen van de wereld vermin-
deren. Ook vertrouwen in technologie, wetenschap en politieke instituties kan 
leiden tot meer positieve attitudes (Wikdahl, 1991; Frewer, 1999). Daarnaast is de 
mate van kennis die mensen hebben over kernenergie van invloed. Zo zouden 
mensen die in de buurt van kerncentrales wonen beter geïnformeerd zijn over kern-
energie en daarom positiever zijn over dit onderwerp (Johnson, 1999; vgl. Green-
berg, 2009: 3246). Ook is het zo dat een lange periode zonder ongevallen bij omwo-
nenden van kernenergiecentrales in de regel leidt tot een meer positieve mening; dat 
gegeven speelt ook een rol bij beslissingen over de bouw van nieuwe kerncentrales. 
Regelmatig bouwt men die op plaatsen waar al een of meer centrales staan. Meer 
kennis over controverses rond kernenergie kan natuurlijk ook leiden tot minder 
steun. 

3.3. Enkele bevindingen voor Nederland

We maken gebruik van data van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) 2006, 
Eurobarometer (EB) 69.1 van 2008 en een enquête van Smart Agent uit 2009. Tabel 1 
toont voor de drie sociaaldemografische kernvariabelen de verscheidenheid van de 
houding tegenover kernenergie. In overeenstemming met eerder onderzoek zijn 
mannen duidelijk meer voor kernenergie dan vrouwen en neigen jongeren en 
ouderen meer naar een positieve houding dan de middengroep. Hogeropgeleiden 
zijn waarschijnlijk ook iets positiever dan lageropgeleiden, maar de verschillen zijn 
klein.

Andere kenmerken maken meer verschil (Dekker at al., 2010: 43 e.v.). Volgens de 
NKO-gegevens van 2006 zijn de kiezers van CDA en VVD meer dan gemiddeld 
voor kernenergie en die van de PvdA en SP meer en die van GroenLinks veel meer 
dan gemiddeld tegen. Volgens de EB-gegevens van 2008 is wie zich links in de poli-
tiek plaatst vaker tegen kernenergie, wie zich rechts plaatst vaker voor. Dit verschil 
bestond ook al in de jaren 80 van de vorige eeuw en lijkt dus vrij stabiel. Algemene 
voorkeuren hebben ook voorspelbare consequenties over hoe betrouwbaar men ver-
schillende organisaties die te maken hebben met kernenergie vindt. 
Wie de informatie van de overheid over radioactief afval vertrouwt, is vaker voor-
stander van kernenergie, wie de informatie van milieuorganisaties vertrouwt, is dat 
juist minder. Analyse van de enquêtedata van SmartAgent uit 2009 toont dat wie de 
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Tabel 1. Steun voor kernenergie volgens diverse indicatoren, afwijkingen van het bevolkingscijfer 

naar diverse persoonskenmerken. 

Steun voor meer 
kerncentrales in 
Nederland = 38a

Steun voor  
energieopwekking 
door kern centrales 
= 56b

Houding tegen - 
over kernenergie  
in Nederland 
= 38c

Steun voor het 
sterkste kern-
energiescenario 
= 29d

sekse:

• man + 7 +17 + 5 + 8

• vrouw - 7 -17 - 5 - 8

leeftijd:

• 18-34 + 1 - 2 + 1 - 1

• 35-54 - 3 - 3 - 2 - 3

• 55+ + 3 + 6 + 2 + 4

opleidingsniveau:

• laag - 4 + 1 - 2 - 5

• midden + 1 - 2 + 0 + 2

• hoog + 6 + 1 + 2 + 3

a 38 is het gemiddelde op een schaal van ‘geen uitbreiding’(= 0) tot ‘(snelle) uitbreiding’ (= 100) van 
kerncentrales. Bron: NKO 2006.

b  56 is het percentage van de bevolking dat geheel of enigszins voor het produceren van energie door 
kerncentrales is. Bron: Eurobarometer 69.1.

c 38 is de gemiddelde zelfinschaling van ‘zeer negatief’(= 0) tot ‘zeer positief’ (= 10) in antwoord 
op de vraag ‘Hoe staat u ten aanzien van kernenergie in Nederland?’. Bron: SmartAgent-enquête 
Publieksperceptie Kernenergie 2009.

d  29 is het percentage dat uit vier scenario’s kiest voor het meest kernenergievriendelijke, namelijk 
‘nieuwe kerncentrale(s) van generatie 3 of 3+ na 2020 (en vervanging van Borssele)’. Bron: idem.

informatie van de overheid over kernenergie vertrouwt, positiever is over kernener-
gie in Nederland en het sterkste kernenergie scenario meer ondersteunt Het tegen-
overgestelde werd gevonden voor degenen die juist de milieuorganisaties meer ver-
trouwen. Deze verschillen treden ook op als rekening wordt gehouden met de soci-
aaldemografische verschillen. 

4.  ONTWIKKELINGEN 

Er is weinig materiaal beschikbaar om over een langere periode ontwikkelingen in de 
publieke opinie over kernenergie in ons land en elders te volgen. Na de ramp van 
Tsjernobyl verdween kernenergie niet alleen van de beleidsagenda, maar ook uit 
bevolkingsenquêtes. 
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4.1. Ontwikkeling in Nederland

Voor ons land bieden de Nationale Kiezersonderzoeken de beste reeks. Daarin 
wordt van de Kamerverkiezingen van 1977 tot en met die van 2010 gevraagd naar de 
mening over de uitbreiding van kerncentrales in ons land. Voorafgaande daaraan 
wordt ook gevraagd naar de percepties van de posities van enkele politieke partijen. 
In figuur 1 presenteren we de eigen steun voor meer kerncentrales en de percepties 
die het hele electoraat heeft van de steun van de vier partijen waarnaar vrijwel voort-
durend werd gevraagd. 

Gemiddelde scores op een zevenpuntsschaal van 0 (‘geen nieuwe kerncentrales) – 100 (‘(snel) uit-
breiden’) In 1986 twee metingen: 1986a betreft de eerste enquêteronde tot 26 april, en 1986b is de 
tweede enquêteronde van na de verkiezingen van 21 mei. Bron: NKO 1977-2010

Figuur 1. Steun voor kerncentrales in Nederland : de eigen positie en de gepercipieerde posities van 
vier politieke partijen.

De gemiddelde kiezer plaatst zich voortdurend aan de meer sceptische kant, in de 
buurt van de PvdA en D66 en op afstand van het CDA en de VVD, die voortdurend 
als meer pro kernenergie worden gezien dan het electoraat is. In 1986 daalt niet 
alleen de steun van dat electoraat scherp, maar men ziet ook verandering bij de poli-
tieke partijen, sterker bij het CDA en de PvdA dan bij D66 en de VVD. In beide 
metingen van 1986 is er volgens de kiezers tussen CDA en VVD enerzijds en PvdA 
anderzijds duidelijk meer polarisatie dan in 1977. Dat zal te maken hebben gehad 
met de politieke en (‘brede’) maatschappelijke discussie in de voorafgaande jaren en 
het kabinetsbesluit van 1985 om meer centrales te bouwen. Opvallender is de per-
ceptie van een sterk afgenomen steun voor kernenergie bij CDA en VVD tussen 
1994 en 1998. Daarmee komen in de ogen van de kiezer de drie grootste partijen 
weer dichter bij elkaar te liggen. Na 1998 neemt de steun bij de kiezers toe en in hun 
waarneming is dat ook het geval in de opstelling van de partijen. De verschillen die 
de kiezers zien, corresponderen met de feitelijke programmatische verschillen tussen 
de partijen (VVD meest voor, PvdA meest tegen).

4.2. Ontwikkelingen elders 

Voor zover na te gaan met vaak slecht vergelijkbaar materiaal, lijkt zich in de meeste 
Europese landen is de afgelopen decennia grofweg dezelfde ontwikkeling te hebben 
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voorgedaan als in Nederland, met een sterke toename van het percentage tegenstan-
ders in 1986, een lichte daling daarvan met schommelingen tot rond de eeuwwisse-
ling en daarna een duidelijker verbetering van de stemming rond kernenergie. 
In Europa blijkt er een positieve samenhang te zijn tussen de aanwezigheid van kern-
centrales in het eigen land en steun voor kernenergie (EC, 2008): landen waar de 
steun voor kernenergie bovengemiddeld is zijn over het algemeen ook de landen 
waar zich kerncentrales bevinden. Ook waren bewegingen tegen kernenergie het 
minst succesvol in Frankrijk en België, waar een groter percentage van de elektrici-
teit uit kernenergie wordt opgewekt, en het meest succesvol in Nederland, Italië en 
Denemarken, landen waarvoor kernenergie minder belangrijk is (Koopmans en 
Duyvendak, 1995). Mogelijk zijn bewoners van ‘nucleaire landen’ meer vertrouwd 
met nucleaire technologie (Johnson, 1999; Kovacs en Gordelier, 2009) en zien zij 
kernenergie als relatief veilig doordat zij gewend zijn in de nabijheid van kerncentra-
les te wonen zonder daar hinder van te ondervinden. Zoals we ook eerder al consta-
teerden wordt ook binnen landen een verschil gevonden tussen mensen die dichtbij 
een kerncentrale wonen en mensen die verder van een kerncentrale af wonen. Mensen 
die dichtbij een kerncentrale wonen verwachten minder negatieve gevolgen dan 
andere mensen en zijn positiever over kernenergie door economische voordelen 
voor hun regio, zoals werkgelegenheid, en door binding met mensen die bij de kern-
centrale werken (Van der Linden et al., 1982; Poortinga et al., 2008). 
In de Verenigde Staten was in de jaren zeventig, waarschijnlijk gesteund door de 
oliecrisis, de houding tegenover kernenergie positief. Na het nucleaire ongeluk op 
Three Mile Island in 1979 daalde het aantal voorstanders flink, maar de groep bleef 
aanvankelijk nog groter dan de groep tegenstanders (Farhar et al., 1980; Rosa en 
Dunlap, 1994). Dat veranderde in de jaren tachtig toen kernenergie in de publieke 
discussie meer werd gekoppeld aan kernwapens en het probleem van radioactief 
afval. Ook speelde een rol dat de olieprijzen daalden en de angst voor verminderde 
olietoevoer afnam (Johnson, 1999). Eind jaren tachtig, begin jaren negentig wordt de 
stemming voor kernenergie weer wat positiever (mogelijk door de olieramp met de 
olietanker ‘Exxon Valdez’ in 1989 bij Alaska; de Golfoorlog 1990-1991), maar tot in 
de nieuwe eeuw bleven Amerikanen in meerderheid tegen kernenergie. 

4.3. Dynamiek in houdingen en opvattingen

Houdingen kunnen veranderen door nieuwe informatie. De mate waarin iemand te 
beïnvloeden is door nieuwe informatie hangt echter af van de mate waarin hij of zij 
al kennis over het onderwerp heeft (Nelson et al., 1997), waarbij minder goed geïn-
formeerde mensen eenvoudiger zijn over te halen hun mening bij te stellen. 
Ten tweede zorgt berichtgeving in de media er voor dat mensen eerder naar bepaalde 
richtingen zullen neigen (Gamson en Modigliani, 1989). Bijvoorbeeld de berichtge-
ving naar aanleiding van het nucleaire ongeluk op Three Mile Island in Pennsylvania 
in maart 1979 leidde mensen meer in de richting van weerstand tegen kernenergie, 
maar dit gold vooral voor mensen die voor het incident niet al in aanraking waren 
geweest met positieve berichtgeving over kernenergie in de jaren ’70. Het waren 
vooral de mensen die geen uitgesproken mening hadden over kernenergie die van 
mening veranderden. Onder invloed van berichtgeving kunnen opvattingen van 
mensen ook op een andere manier veranderen dan ze zelf verwachtten. Het ‘derde-
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persoon effect’ (Davison, 1983; vgl. Paul et al., 2007) maakt dat mensen denken dat 
berichtgeving door middel van massacommunicatie meer effect heeft op anderen dan 
op henzelf. Als gevolg van de verwachte reactie bij anderen, kunnen mensen hun 
eigen gedrag aanpassen. In het geval van kernenergie zou dan bijvoorbeeld iemand 
die zelf geen mening heeft negatiever over het onderwerp gaan denken, omdat hij of 
zij denkt dat anderen overtuigd zijn door negatieve argumenten in de media. 
Ten derde kan de manier waarop het onderwerp kernenergie in een bepaald perspec-
tief wordt geplaatst, oftewel ‘geframed’ wordt, ook sommige mensen van opvatting 
doen veranderen. Door kernenergie vanuit een ander perspectief te bespreken, 
kunnen mensen anders tegen het onderwerp gaan aankijken (Bickerstaff et al., 2006; 
Poortinga et al., 2006). 
Ten vierde zijn ongelukken in kerncentrales belangrijk bij veranderingen in de 
publieke opinie. De publieke opinie over kernenergie kan verslechteren na een 
nucleaire ramp, maar dergelijke veranderingen zijn meestal van tijdelijke aard (De 
Boer en Catsburg, 1988). Mazur (1990) stelt dat na het Three Mile Island ongeluk 
bijna niemand die al een duidelijke mening over kernenergie had deze bijstelde. Deze 
bevinding suggereert dat vooral mensen die geen uitgesproken mening hebben over 
kernenergie en door een ongeluk een negatievere houding krijgen. 
Ook kan een proces van reductie van cognitieve dissonantie opvattingen tegenover 
kernenergie veranderen (Koopmans en Duyvendak, 1995). Bijvoorbeeld doordat 
negatieve houdingen in Frankrijk niet leidden tot aanpassing van het kernenergiebe-
leid, pasten inwoners hun houding aan ten gunste van kernenergie om zo meer over-
eenstemming te hebben tussen hun eigen beleving en het nationale beleid. In dit 
laatste geval kan natuurlijk ook het feit dat er zich langere tijd geen serieuze ongeval-
len hebben voorgedaan in Frankrijk hebben geleid tot een grotere acceptatie.

5.  TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING EN  
RISICO-PERCEPTIES 

Bij factoren die worden aangedragen om acceptatie van kernenergie en andere tech-
nologische risico’s te verklaren is een verschuiving te zien. De literatuur richtte zich 
op kenmerken van risico’s zoals onbekendheid, onvrijwilligheid van de blootstelling 
aan het risico en de ernst en beheersbaarheid van het risico. Kernenergie had ongun-
stige scores op al deze dimensies. Daarnaast werd vaak verwezen naar bezorgdheid 
en angst voor risico’s. Recent onderzoek wordt gekenmerkt door de aandacht voor 
drie additionele factoren: vertrouwen, intuïtie en morele aspecten. Deze drie facto-
ren illustreren dat – door geringe kennis en door de onbekendheid van en de onze-
kerheid over de risico’s – mensen varen op andere gegevens dan ‘objectieve’ risico-
informatie.
Een eerste factor van belang is vertrouwen in de wetenschap en in regulerende 
instanties. Wanneer dit vertrouwen hoog is zien we een toename van de acceptatie. 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard is een gezegde dat ook in deze context 
relevant is. Het kost tijd om vertrouwen op te bouwen. Eén of meerdere (ernstige) 
voorvallen kunnen het vertrouwen doen afnemen en daarna kost het opbouwen van 
dit vertrouwen weer geruime tijd. De geschiedenis van kernenergie illustreert het 
belang van deze factor.
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De tweede factor is minder scherp gedefinieerd, maar betreft de meer gevoelsmatige 
associaties die worden opgeroepen door een technologie en de mogelijke risico’s die 
daaraan zijn verbonden. Sommigen hanteren de term ‘affect heuristic’ (Slovic et al., 
2002), anderen verwijzen naar emoties of intuïtie. Het gaat hierbij niet over analyti-
sche, beredeneerde meningen of voorkeuren, maar over meer globale, holistische 
oordelen waarbij gevoelsmatige reacties een belangrijke rol spelen. We zien niet 
alleen op het gebied van technologie een toegenomen aandacht voor deze minder 
beredeneerde aspecten van de meningen en voorkeuren van mensen. Zowel bij de 
beïnvloeding van consumenten als bij het beïnvloeden van kiezers zien we meer aan-
dacht voor de rol van emotionele, meer gevoelsmatige determinanten van het gedrag 
van mensen.
De derde factor betreft de morele of ethische aspecten die verbonden zijn aan tech-
nologische vernieuwing. Morele aspecten (met name de risico’s voor kinderen en 
volgende generaties) speelden een rol bij de discussies over de opslag van radioactief 
afval in de jaren ’90 van de vorige eeuw (Sjöberg en Drottz-Sjöberg, 2001). Soms zijn 
deze morele aspecten verbonden aan religieuze opvattingen (mensen mogen niet 
‘voor God spelen’), soms aan de mening dat mensen niet mogen ingrijpen in ‘wat 
natuurlijk is’. Dit zien we in discussies over nanotechnologie, gentechnologie en 
stamcelonderzoek. Andere relevante waarden hebben te maken met rechtvaardig-
heid en billijkheid. Deze speelden een rol bij de discussies over kernafval en in meer 
algemene zin bij het NIMBY-effect (‘Not-In-My-BackYard’). In het laatste geval 
vinden omwonenden eventuele risico’s onaanvaardbaar omdat zij het onrechtvaar-
dig vinden deze te moeten dragen terwijl men elders geniet van de voordelen.
Discussies over nieuwe technologieën en de aanvaardbaarheid van eventuele risico’s 
daarvan vinden plaats in een bredere maatschappelijke context. Deze bepaalt mede 
de aard van de discussie. Vergeleken met de tijd waarin de controverse over kern-
energie de media domineerde is een aantal ontwikkelingen relevant. 
Ten eerste lijkt er sprake van een afname van het vertrouwen van het Nederlandse 
publiek in de overheid. Ten tweede is er sprake van een erosie van de statuur van de 
expert. Internationale surveys die vertrouwen monitoren bieden op dit punt door-
gaans geruststellende informatie, maar de ‘gevoelstemperatuur’ in Nederland lijkt er 
een van afbrokkelend vertrouwen. Ook in de media zagen we recent voorbeelden 
van wantrouwen en lijkt er een toename van complotdenken. Met name de recente 
discussies over de vaccinaties tegen HPV (baarmoederhalskanker) en de Mexicaanse 
griep leverden interessante complottheoretische beschouwingen op (Röver, 2009). 
Ook het broeikaseffect wordt door sommigen gezien als een complot van direct 
belanghebbenden. Experts krijgen wellicht minder vertrouwen van het publiek ten 
gevolge van hun onenigheid en meningsverschillen. Een rol zal ook spelen dat 
experts noodzakelijkerwijs vooral praten in termen van waarschijnlijkheden en 
kansen en niet van zekerheden, maar dit laatste wordt door sommigen verkeerd 
geïnterpreteerd. 
Ten slotte is een derde, recente ontwikkeling opvallend. Behalve in de literatuur zien 
we ook in de media meer aandacht voor minder beredeneerde, intuïtieve reacties op 
risico’s en hun aanvaardbaarheid. Verontrustend is dat beredeneerde meningen van 
experts die bij voorkeur ‘evidence-based’ zijn, worden gepresenteerd als niet beter of 
slechter dan de intuïtieve gevoelsmatige reacties van belangenverenigingen of leken. 
Ook zien we dat de media na een informerende fase over een bepaalde technologi-
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sche ontwikkeling na verloop van tijd bij voorkeur contrasterende gezichtspunten 
presenteren. De voorkeur voor deze vorm van informatievoorziening lijkt soms te 
leiden tot een geforceerd zoeken naar minderheden met (liefst diametraal) afwijken-
de opinies en voorkeuren. 

6. DISCUSSIE 

Wat zegt dit over de publieke opinie over kernenergie in Nederland in de nabije toe-
komst? De tijdreeksen suggereren dat de stemming over kernenergie rond de eeuw-
wisseling verbeterde (Dekker et al., 2010). Het gaat dan echter nog altijd om een min-
derheid van voorstanders c.q. om steun voor kernenergie als ‘een hopelijk tijdelijk 
noodzakelijk kwaad’ (Wolters et al., 2009). Onder invloed van stijgende energieprij-
zen, zorgen over energievoorraden en klimaatgevolgen door gebruik van fossiele 
brandstoffen kan die minderheid wel groeien. Steun kan ook toenemen door bedrei-
gingen van de energietoevoer, zoals een oorlog in olieleverende landen of belemme-
ringen van de gastoevoer uit Rusland, of een doorbraak in de verwerking of opslag 
van kernafval. Een lakmoesproef voor de positievere mening die we in surveys 
kunnen signaleren is het vinden van locaties voor eventuele nieuwe kerncentrales in 
Nederland. Nu is een positieve mening over kernenergie nog een ‘ver-van-het-bed-
show’ en zijn geen directe, persoonlijke consequenties verbonden aan een positieve 
mening. Het eerder genoemde NIMBY effect is moeilijk te onderschatten, zoals we 
recent konden zien bij het vinden van een locatie voor de opslag van CO2. Het vinden 
van locaties voor centrales maar ook de publieke steun voor kernenergie in het alge-
meen zullen beïnvloed worden door meerdere factoren. Voorbeelden zijn nieuwe 
incidenten en ongelukken met centrales of kernafval, de ontdekking van nieuwe gas-
velden en een doorbraak van duurzame energievormen. Standpunten van maatschap-
pelijke organisaties en politieke partijen zullen hierbij ook van invloed zijn. 
We hebben wel enige kijk op welke groepen in de samenleving meer voor of meer 
tegen kernenergie zullen zijn. We zagen dat wie zich links in de politiek plaatst en 
vertrouwen heeft in milieuorganisaties vaker tegen kernenergie is. Ook bleek dat 
vrouwen huiveriger tegenover kernenergie staan dan mannen. In paragraaf 5 kwam 
ook een aantal terugkerende factoren aan bod: kennis van technologie, de beheers-
baarheid van gevaren en vrijwilligheid van blootstelling aan risico’s, vertrouwen in 
de wetenschap en regulerende instanties, intuïtieve, minder beredeneerde indrukken 
en morele acceptatie. De invulling van dergelijke factoren is aan verandering onder-
hevig en dat geldt ook voor hun relatieve gewicht en de wijze waarop ze op elkaar 
inwerken. Zowel op het niveau van de publieke opinie als dat van individuele hou-
dingen hebben we dus te maken met grote complexiteit. 
Ook het verschil in perspectief zal een grote belemmering blijven om elkaars zorgen 
te begrijpen en om compromissen te bereiken. Binnen één perspectief is het soms al 
lastig om het eens te worden: is kernenergie economisch echt concurrerend als je alle 
kosten meetelt; wat is per saldo het resultaat voor het klimaat en het milieu vergele-
ken met alternatieven; hoe groot is het risico van een terroristische aanslag met een 
met kernafval vervuilde bom? Nog moeilijker is het om overeenstemming te berei-
ken tussen verschillende perspectieven: hoe weeg je zorgen om de kosten van energie 
af tegen zorgen om ongelukken of de belasting van toekomstige generaties met kern-
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afval; hoe vergelijk je die onbekende belasting met de onzekere klimaatgevolgen van 
voortgaand intensief gebruik van fossiele brandstoffen? Voor de publieke opinie 
wegen abstracte klimaatgevolgen waarschijnlijk veel minder zwaar dan tastbare kos-
tenoverwegingen (MIT, 2003: 72) of de angstwekkende problemen van kernafval 
(PQR, 2006: 23). Bij langzame catastrofes kan je natuurlijk denken dat er uiteindelijk 
een technologische oplossing komt. Dat kan veranderen als de gevolgen van klimaat-
verandering beter voorstelbaar worden, maar dat maakt de risico’s nog niet verge-
lijkbaar. 
Discussies worden ook bemoeilijkt doordat experts een andere betekenis aan risico’s 
toekennen dan leken. Terwijl experts risico’s opvatten als een vermenigvuldiging van 
de kans op een incident met de ernst van het effect, maakt de leek zich voorstellingen 
van vreselijke gebeurtenissen wat kan leiden tot grote zorgen. In de maatschappelij-
ke discussie en politiek is risico ook de anticipatie van rampen, het voorstelbaar 
maken, de ‘enscenering’ (Beck, 2007). Zo blijft kernenergie op afzienbare termijn 
een ongetemd probleem, een wicked problem, waar geen standaardprocedures voor 
zijn, geen juiste en onjuiste oplossingen, maar hoogstens betere en slechtere. En wat 
beter en slechter is hangt af van de wijze waarop het probleem wordt ‘geframed’, 
oftewel het perspectief waarin het wordt geformuleerd. Natuurlijk kan dit op ver-
schillende manieren, maar een betere oplossing vereist in ieder geval meer kennis 
over en een beter zicht op het perspectief van zowel voor als tegenstanders. Bij deze 
‘ambigue risicoproblemen’ (WRR, 2008: 121) zijn de voor- en nadelen en de beno-
digde afwegingen controversieel en onzeker. Hoe men het probleem ook karakteri-
seert, duidelijk is dat het bij kernenergie niet snel zal komen tot een rationele collec-
tieve besluitvorming, waarbij men na afweging van voor- en nadelen tot een gemeen-
schappelijke conclusie komt. Een zo goed mogelijke besluitvorming waarbij recht 
gedaan wordt aan verschillende perspectieven lijkt het maximaal haalbare. Onder-
zoek naar die perspectieven kan een belangrijke rol spelen bij het vinden van draag-
lijke en aanvaardbare oplossingen.
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