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ABSTRACT 

This report discusses a number of effects of the Tsjernobyl-accident on public opinion 

about nuclear power. 

The analysis is based on a comparison of a survey conducted shortly after Tsjemobyl and a 

number of measurements in the Netherlands between 1982 and 1986. 

The conclusions can be summarized as follows: 

Attitudes towards nuclear power and especially towards building new stations have become 

much more negative after the disaster in Tsjemobyl. 

Although a majority of the population now wants to close existing nuclear power stations, 

there appears strong support for continuation of nuclear research. 

The structure of the nuclear debate has not changed fundamentally. Supporters and 

opponents have kept the same demographic characteristics. The arguments which 

distinguish them have not changed, except that the expectation of a serious accident has an 

increased impact on attitudes. A majority of the population felt the information after the 

accident not sufficient 

Since 1982 attitudes towards the coal also have become more negative, mainly as a 

consequence of the higher visibility of effects of acid rain. 
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Inleiding 

In dit rapport worden de resultaten besproken van een recente attitudemeting over de 

toepassing van kernenergie en een trendanalyse, die mede op grond van eerdere peilingen is 

uitgevoerd. Verder worden enkele gegevens gepresenteerd over andere aspecten, zoals de 

informatievoorziening door de massamedia en de overheid ten tijde van het ongeluk in 

Tsjernobyl. De recente attitudemetmg is in juni 1986 uitgevoerd. De gegevens zijn 

representatief voor de Nederlandse bevolking en zijn verzameld door N.S.S. 

Marktonderzoek B.V.. Nadere informatie kan bij de R.U. Leiden of het E.C.N.te Petten 

verkregen worden. Ten behoeve van de trendanalyses is naast eigen gegevens van de 

Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek, R.U. Leiden en het E.C.N., Petten gebruik 

gemaakt van peilingen uitgevoerd door het NIPO in de periode 1981 tot 198S. 

In Nederland bestaat niet de traditie om opinies met betrekking tot energie-opties gedurende 

langere tijd te volgen op systematische en betrouwbare wijze. Ten behoeve van de hier 

gepresenteerde trendanalyses zijn dientengevolge weinig bruikbare meetpunten voor

handen. Er zijn weliswaar meer peilingen, maar onvergelijkbare formuleringen maken 

vermelding in de analyse onverantwoord. 

De hier gerapporteerde gegevens worden in de vorm van tabellen en figuren op de 

rechterpagina gepresenteerd, waarbij op de linkerpagina een commentaar hierop wordt 

gegeven. Het geheel wordt afgesloten met enkele conclusies. 
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1. Trends in de attitude tegenover het gebruik van kernenergie in Nederland 

Attitudeverandering 

Veranderingen in attitude naar aanleiding van de ramp in Tsjernobyl kunnen alleen goed 

geïnterpreteerd worden door de trends van de afgelopen jaren te bekijken. Figuur 1 laat de 

attitudeveranderingen zien sinds 1982 met meetpunten in '82, '85 en '86 (na Tsjernobyl). 

Hieruit wordt duidelijk dat de attitudes tussen '82 en '85 aanzienlijk positiever zijn 

geworden; het aantal tegenstanders is verkleind met bijna 20 % tot minder dan 50 %, terwijl 

het aantal voorstanders toenam met de helft tot bijna 40 %. Het effect van Tsjernobyl is dat 

het aantal tegenstanders weer is toegenomen, zelfs tot boven het niveau van '82, en dat het 

aantal voorstanders een dieptepunt heeft bereikt bij 19 %. 



Figuur 1: Houding tegenover kernenergie tussen 1982 en 1986 (3 meetpunten) 

Ttjêmobyl 
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Nieuwe centrales bouwen? 

Figuur 2 toont de trend in de opvattingen over het al dan niet bouwen van nieuwe centrales. 

De figuur toont dat de weerstand hiertegen in '82 een hoogtepunt had bereikt met meer dan 

80% tegenstanders. Tussen'82 en '85 echter heeft zich een sterke verandering voorgedaan: 

het aantal tegenstanders daalde aanzienlijk tot ongeveer 40 % van de bevolking en het aantal 

voorstanders steeg tot rond 50 %. Het effect van Tsjernobyl is dat het niveau van '82 weer 

bereikt is: meer dan 80 % tegen en ongeveer 10 % voor het bouwen van nieuwe centrales. 

Bestaande centrales skaten? 

Hguur 3 laat zien dat de opvattingen hierover tussen '81 en '84 slechts geringe 

verschuivingen hebben vertoond met rond 50% voorstanders en rond 40 % tegenstanders. 

Het effect van Tsjernobyl is dat het hoogste percentage voorstanders van sluiting met 57 % 

is bereikt en een van de laagste percentages tegenstanders sinds 1981. Desalniettemin maakt 

een vergelijking van figuur 1,2 en 3 duidelijk dat het effect van Tsjernobyl op de houding 

tegenover het sluiten van de bestaande centrales het zwakst is. Economische argumenten 

kunnen hier een rol bij spelen, gezien de hoge kosten van sluiting. Daarnaast kan een 

vertrouwdheidseffect spelen. Men raakt gewend aan deze centrales en ziet het betrekkelijk 

probleemloos functioneren ervan, waardooi de risicobeoordeling minder extreem is. 



Figuur 2: Houding tegenover de bouw van nieuwe kerncentrales tussen 
1982 en 1986 (5 meetpunten) 
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Figuur 3: Houding tegenover het sluiten van de bestaande kerncentrales tussen 
1981 en 1986 (4 meetpunten) 
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2. Subjectieve kansschattingen van mogelijke gevolgen van het gebruik van 
kernenergie 

In tabel 1 staan de percentages vermeld van een recente, vlak na het ongeval van Tsjernobyl 

verrichte nieting. Opvallende resultaten zijn de hoge percentages van respondenten die de 

kans op een ongeluk, waarbij een gebied als de provincie Utrecht radio-actief besmet 

wordt, groot tot zeker achten en dat men de kans op ernstige milieugevolgen groot tot zeker 

acht Ook het aantal mensen dat een zeer negatief gewaardeerd gevolg als de geboorte van 

kinderen met afwijkingen in sterke mate verwacht, is relatief groot Verder vallen de lage 

percentages op van respondenten die (economische) voordelen verwachten, zoals 

goedkopere stroom. 

Tabel 2 toont de stemintenties bij een eventueel referendum over kernenergie. Slechts 9,1 % 

zou voor uitbreiding stemmen. In 1982 stemden evenveel mensen voor uitbreiding (9,7 %), 

terwijl toen 33,3 % voor handhaving van de bestaande centrales, maar tegen uitbreiding met 

nieuwe centrales stemde. Na Tsjernobyl bedroeg dat percentage 26,5 %. Anderzijds is 

27,3 % ervoor definitief met kernenergie te stoppen, door niet alleen alle toepassingen te 

stoppen, maar ook het onderzoek. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking 

(73 %) wil het onderzoek continueren. Wel is een meerderheid (56,7 %) te vinden voor het 

sluiten van bestaande centrales. Samenvattend ondersteunt de Nederlandse bevolking dus 

beleid dat de toepassing vai. kernenergie stopzet, totdat het onderzoek verder is gevorderd 

met de oplossing van de aan kernenergie toegeschreven problemen. 



Tabel 1: Percentages van subjectieve kansschattingen op enkele mogelijke gevolgen 
van het gebruik van kernenergie op grote schaal in Nederland (meting juni 1986) 

scharring van de kans op dit ge» 
volg (samengevatte percentages) 

Veronderstellingen over mogelijke gevolgen 
van het gebruik van kernenergie op grote 
schaal in Nederland 

nihil, 
zeer klein, 
klein 

vrij klein, 
matig, 
vrij groot 

groot, 
zeer groot, 
zeker 

Toename terrorisme 

Kinderen met afwijkingen 

Zelf overlijden binnen 25 jaar 

Ernstige gevolgen milieu 

Ongeluk met besmetting straal Utrecht 

Negatieve gevolgen die controleerbaar zijn 

Voordelen Nederlandse samenleving 

Goedkopere stroom 

33,0% 

27,6% 

39,8% 

19,0% 

18,1% 

28,9% 

38,1% 

32,5% 

46,2% 

46,7% 

41,7 % 

40,8% 

40,4% 

50,4% 

44,8% 

46,2% 

18,9% 

233% 

15,7% 

37^% 

39,4% 

16,7% 

13,2% 

183% 

Tabel 2: Stemgedrag bij een eventueel referendum over kernenergie 

Stemgedrag Percentage 

voor uitbreiding van het aantal centrales 9,1% 

voor handhaving van de bestaande centrales, maar tegen 
uitbreiding met nieuwe centrales 

263% 

voor sluiting van de bestaande kerncentrales (voor afschaffing 
van kernenergie), maar wel onderzoek blijven doen in de be
staande onderzoekreactoren 

29,4% 

voor sluiting van de bestaande centrales en ook geen onderzoek 
meer doen en de bestaande oiderzoekreactoren sluiten 

27,3% 
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Figuur 4 laat zien in hoeverre de voorkeur in een referendum over de toekomst van 

kernenergie samengaat met achtergrondskenmerken als sexe, leeftijd, opleiding en politieke 

voorkeur. 

Geconcludeerd kan worden dat: 

. Minder vrouwen dan mannen de uitbreiding van het aantal kerncentrales ondersteunen. 

. Verschillen in leeftijd en opleiding weinig terzake doen. 

. De grootste categorie CDA-stemmers bestaande centrales wil handhaven, maar tegen 

uitbreiding is. 

. De grootste categorie PvdA-stemmers voor sluiting van de bestaande centrales is en 

eveneens de sluiting wil van de onderzoeksreactoren. 

. De grootste categorie VVD-stemmers bestaande centrales wil handhaven, maar tegen 

uitbreiding is. 

. De grootste categorie D'66-stemmers voor sluiting van de bestaande centrales is, maar wel 

onderzoek wil blijven doen. 



Figuur 4: keuzes bij een referendum en achtergrondkenmerken 

In deze figuur wordt de opbouw weergegeven van de groepen die bij een eventueel referendum een van de 
volgende vier mogelijkheden zouden kiezen: 

• voor uitbreiding van het aantal centrales (9,1 %) 

- voor handhaving van de bestaande centrales, maar tegen uitbreiding met nieuwe centrales (26,5 %) 

- voor sluiting van de bestaande centrales, maar wel onderzoek blijven doen (29,4 %) 

- voor sluiting van de bestaande centrales, geen onderzoek meer doen en de bestaande onderzoeksreactoren 
sluiten (27,3 %) 

Keuze binnen M » 
• ItwJrcn 
B St.,wil ond. 
Q apwnond. 

Keuze binnen leeftijd • Sl.,welond. 
0 a.,geenond. 

Vrouwen 18-24 25-30 40-54 >5S 

Keuze binnen opleiding • «..wetend. 
U Hlg—iund 

LO. LB.O. MAV.O. HAVO. H.B.OAJNl 
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3. Veranderingen in kansschattingen op negatieve gevolgen na 
Tsjernobyl 

In tabel 3 staan de frequenties van een aantal veronderstellingen weergegeven. De tabel 

bevat gegevens van twee landelijke metingen in '82 en '86 (na Tsjernobyl) en van een 

drietal metingen in de regio Leiden. De laatste reeks is van belang om de ontwikkeling in de 

veronderstellingen te analyseren tot vlak voor het ongeluk in Rusland. De attitude-trends 

laten zien dat dit onmisbare informatie is. De twee landelijke metingen suggereren dat 

veronderstellingen over negatieve gevolgen gematigder geworden zijn, hetgeen als een 

verandering in positieve richting voor de toepassing van kernenergie zou kunnen worden 

uitgelegd. Analyse van een aantal metingen in de regio Leiden verklaart deze curieuze 

ontwikkeling: tussen '82 en '86 (voor de ramp in Tsjernobyl) zijn de kansschattingen op 

een aantal negatieve gevolgen aanzienlijk lager geworden, een trend die consistent is met die 

van de attitudes. Na de ramp zijn deze schattingen weer hoger geworden. 

Opvallend is dat de veronderstellingen over de relatie tussen kernenergie en kernwapens 

ook sterker zijn geworden, hoewel dat aspect toch los staat van het ongeluk. Dit soort 

veranderingen suggereert dat zich ook een aanpassingsproces voordoet, waarin minder aan 

de orde zijnde veronderstellingen, zoals over kernwapens, worden aangepast aan door het 

ongeluk veranderde attitudes en veronderstellingen over ongelukken. Het streven naar 

consistentie veroorzaakt dus opinie-effecten die op grond van het gebeurde niet in de lijn 

der verwachtingen liggen. Het effect van Tsjernobyl is, dat de voor kernenergie positieve 

ontwikkeling weer is omgebogen en dat de verwachtingen over negatieve gevolgen weer 

veel sterker zijn geworden, hoewel -e iets minder extreem zijn dan in 1982 het geval was. 

Tabel 3 



Tabel 3: Trends in enkele veronderstellingen over kernenergie, zoals die 
gereconstrueerd konden worden uit verschillende onderzoeken 
van de Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek op regionaal en 
landelijk niveau 

Veronderstdfingenovermoge-
Ujke gevolgenvan bet gebruik 
van kernenergie op grate 
schaal in Nederland 

Percentage dat deae kans resp. klem, matig, groot acht Veronderstdfingenovermoge-
Ujke gevolgenvan bet gebruik 
van kernenergie op grate 
schaal in Nederland 

REGIO LEIDEN 

nov. 1983 febr. 1986 mei 1986 

LANDELIJK 

okt 1982 juni 1986 

Kinderen met afwijkingen 

Meerlanden met kernwapens 

Radio-actieve besmetting door 
ongelukken 

Aantasting gezondheid omwo
nenden 

31-14-55 15-49-37 11-38-49 
(25-5043) 

16-10-74 34-41-23 14-37-48 

25-11-64 11-45-44 16-31-52 
(22-45-31) 

27-12-61 14-40-45 14-37-49 
(23-47-28) 

16-34-49 28-47-24 

10-31-57 

19-35-45 18-40-39 

24-42-33 

Opmerkingen bij de tabel: de steekproeven van de regionale metingen in februari en mei 1986 
betreffen dezeifde respondenten (n~206). Deze vergelijking laat bet effect van de ramp in 
Tsjemobyl wat betreft verandering dus het beste zien. Deze cijfers zijn echter niet bruikbaar 
voor een vergelijking met de frequenties van de regionale meting in november 1983 en de 
landelijke metingen. De 206 respondenten zijn afkomstig uit een steekproef van 2439 personen. 
De frequenties van deze hele groep zijn tussen haakjes weergegeven en laten derhalve wel een 
vergelijking toe met de regionale meting in november 1983 en, met enig voorbehoudjnet de 
landelijke metingen. 
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4. Gevoelens van onveiligheid 

24 % geeft aan soms of vaker niet te kunnen slapen ten gevolge van kernenergie (tabel 4). 

Zonder dit gegeven volledig letterlijk te interpreteren lijkt de bezorgdheid over kernenergie 

wel te zijn toegenomen sinds 1982. (Tussen 82 en '85 zijn op dit punt geen metingen 

voorhanden.) 

Meer dan 60 % acht een ramp zoals in Rusland ook mogelijk in Nederland. B^.a de helft 

van de ondervraagden verwacht zelf nog wel eens te maken te krijgen met een ernstige ramp 

in Nederland of een omringend land (tabel S). 



Tabel 4: Percentages van enkele vragen naar gevoelens van onveiligheid door het gebruit 
van kernenergie (meting juni 1986) 

nooit soms vrij vaak vaak zeer vaak 

Stilstaan bij berichten in de krant 9,4% 32,6% 18,5% 22,0% 16,8% 

Berichten overslaan, zenuwachtig worden 75,0% 15,2% 3,5% 3,7% 1,9% 

Niet kunnen slapen door kernenergie 75,0% 18,6% 1,5% 2,7% 1,4% 

Tabel 5: De verwachting dat een ramp als in Tsjernobyl in Nederland en de 
aangrenzende landen zou kunnen plaatsvinden 

geheel 
oneens 

tamelijk 
oneens 

beetje 
oneens 

eens, 
noch 
oneens 

beetje 
eens 

tamelijk 
eens 

geheel 
eens 

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

Ik verwacht zelf ooit nog wel eens te 
maken te krijgen met de gevolgen van 
een ernstige ramp met een van de kern
centrales in Nederland, België of Duits
land 

28,7% 

8,7% 

21,3% 

12,1 % 

11,4% 

8,4% 

10,3% 

21,6% 

11,3% 

21,1% 

11,5% 

16,3% 

4,6% 

10,7 % 
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5. Structuur van het (kern)energiedebat 

Figuur 5 toont de achtergrond kenmerken van voor- en tegenstanders naar scxe, leeftijd, 

opleiding en politieke voorkeur in 1982 en 1986. Geconcludeerd kan worden dat zich in de 

sociale en demografische samenstelling van de groep voor- en tegenstanders geen 

wezenlijke veranderingen hebben voltrokken sinds 1982 en na TsjemobyL De verschillen 

in politieke voorkeur zijn hoofdzakelijk tos te schrijven aan de veranderingen in politieke 

voorkeur, die zich sinds 1982 in het algemeen hebben voorgedaan (zie figuur 6). Alleen 

voor PvdA-aanhangers gaat dit niet op; het plaatje suggereert dat zowel het aantal voor- als 

tegenstanders van kernenergie dat PvdA zou stemmen iets lager is geworden, terwijl het 

totaal aantal PvdA-aanhangers iets is toegenomen. 



Figuur S: achtergrondkenmerken van voor- en tegenstanders van kernenergie 

S a n tegenstanders Sexe voorstandem 

! 

100-

90-
eo-
70-
60-
50-
40-
30 
20 
10 
0 

Leeftijd tegonileitdoi • • 1982 
• 1306 

18-24 25-39 40-54 >55 

Leeftijd voorstandere • 1982 
• 1986 

18-24 25-39 40-54 >55 

Opleiding tegenstanders 

100-
90-
80-
70 
60 
50 
40 
30 

20 
10 
0 

• 1982 
• 1988 

M.A.V.O. HAVO. H&OAJH 

Politiek tegenstanders 

Opleiding voorstanders 

D O KJ.ünfc» Kl.rech» W.lmk» Kirsch* 



15 

Om de figuren 5 en 8 tot en met 11 goed te kunnen interpreteren, is het noodzakelijk de 

verdeling van achtergrondkenmerken van de steekproeven in 1982 en 1986 als geheel te 

kennen. Door de verdelingen, die in deze figuur worden weergegeven, te vergelijken met 

de figuren 5 en 8 tot en met 11, kan worden nagegaan in hoeverre er werkelijk sprake is 

van verschuivingen en verschillen. 



Figuur 6: achtergrondkenmerken van de steekproeven uit 1982 en 1986 
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Tabel 6 toont de mate waarin de houding tegenover kernenergie zich laat verklaren uit de 

positieve en negatieve gevolgen die aan de toepassing van kernenergie worden verbonden 

(zie tabel 1). De conclusie uit de tabel is dat de argumenten die de houding verklaren 

grotendeels dezelfde zijn als in 1982. De gevolgen voor veiligheid en milieu zijn van 

primair belang voor de houding tegenover kernenergie. De verwachte voordelen zijn 

eveneens van belang, maar zijn wel secundair vergeleken met de hiervoor genoemde 

gevolgen. Met name kansoordelen met betrekking tot een ongeluk waarbij een gebied als de 

provincie Utrecht radio-actief besmet zou raken blijken de attitude in sterkere mate dan 

voorheen te bepalen. 

Concluderend blijkt de structuur van het (kem)energiedebat niet veranderd na Tsjernobyl: 

voor en tegenstanders hebben nog steeds dezelfde achtergrondkcnmerken: en dezelfde 

argumenten blijken nog steeds van belang. Wel is de kansschatting op een ernstig ongeval 

een belangrijke factor geworden bij de verklaring van houdingen van voor- en 

tegenstanders. 



Tabel 6: De mate waarin veronderstellingen over kernenergie de houding 
tegenover deze energiebron onderbouwen in de steekproeven van 
19S2 en 1986 

Veronderstellingen 
over kernenergie 

MutipleR 
1982 1986 

Hele steekproef 0,64 0,66 

Tegenstanders kernenergie 0,42 0,38 

Voorstanders kernenergie 0,33 0,52 

Correlaties met de 

Verontf talingen over mogelijke 
gevolge?. ï het gebruik van kem-
energie op grote schaal in Nederland 

attitude tegenover 
kernenergie Verontf talingen over mogelijke 

gevolge?. ï het gebruik van kem-
energie op grote schaal in Nederland steek

proef 
1982 

steek
proef 
1986 

Toename terrorisme -0,23 -0,29 

Kinderen met afwijkingen -0,49 -0,50 

Zelf overlijden binnen 25 jaar -0,44 -0,46 

Ernstige gevolgen milieu -0,53 -0,54 

Ongeluk met besmetting straal Utrecht -0,44 -0,54 

Negatieve gevolgen die controleerbaar zijn 0,05 -0,08 

Voordelen Nederlandse samenleving 0,46 0,43 

Goedkopere stroom 0,37 0,35 
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6. De informatievoorziening 

Van de respondenten beoordeelde slechts 31 % de verstrekte informatie door de 

massamedia en de overheid na de ramp als voldoende. Meer dan 50 % vond deze 

onvoldoende (zie tabel 7). Belangrijkste klachten waren de traagheid en de onvolledigheid 

van de voorlichting. Ook de behoefte aan informatie over aard, mate en gevolgen van 

straling, ook voor de toekomst, werd niet voldoende bevredigd (zie tabel 8). Daar 

tegenover bleek het aantal mensen dat de informatie onbetrouwbaar of tegenstrijdig vond 

gering. 



Tabel 7: De mate waarin men vond voldoende informatie te hebben gekregen 
over de ramp 

ruim 
onvol
doende 

onvol
doende matig voldoen

de 

ruim 
voldoen
de 

18,5% 34,9% 15,5% 26,2% 4,8% in noeverre vindt u aai u voldoende 
informatie kreeg over de ramp in 
Tsjemobyl 

18,5% 34,9% 15,5% 26,2% 4,8% 

Tabel 8: Punten die men heeft gemist bij de informatie over de ramp 

Gemiste punten in de informatie percentage 

te laat ingelicht 14,8% 

gevolgen voor de toekomst 12,9% 

gevolgen voor omliggende landen/Nederland 3,5% 

onvolledige informatie 12,5% 

te vage informatie, vertellen niet alles 7,2% 

tegenstrijdige informatie 3,0% 

onbetrouwbare informatie 1,9% 

aantal doden/slachtoffers 6,7% 

omvang van de ramp 5,6% 

oorzaken van de ramp 9,2% 

beveiliging van andere centrales 3,7% 

informatie over straling (hoeveel, welke, etc.) 8,2% 

watje wel en niet mocht eten 4,8% 

milieuproblematiek 1,0% 

nog anders 5,4% 
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De mate van tevredenheid over de na Tsjernobyl geboden informatie blijkt niet samen te 

hangen met verschillen in sexe. De ontevredenen blijken, de algemene getalsverhoudingen 

in aanmerking genomen, relatief sterker te vinden in de leeftijdscategorie 25-29 jarigen, in 

de opleidingscategorie lager beroepsonderwijs en in politiek opzicht relatief iets meer bij 

aanhangers van PvdA en CDA. 



Figuur 7: tevredenheid met informatie over Tsjernobyl en aclitergrondkenmerken 

In hoevcne r odt u dat u voldoende informatie kreeg over de ramp m Tsjernobyl 

1-ruim onvoldoende (18^%) 

2 - onvoldoende (34,9 * ) 

3-matig (15,5%) 

4-voldoende (26\2 ft) 

S - ruim voldoende (4,8 ft) 
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Onder degenen die de informatievoorziening na de ramp te traag vonden is er, de algemene 

getalsverhoudingen in aanmerking genomen, géén sprake van oververtegenwoordiging van 

bepaalde categorieën qua geslacht, leeftijd, opleiding of politieke voorkeur (figuur 8). 

Dezelfde conclusie kan getrokken worden met betrekking tot de waardering van de 

informatie over de gevolgen van de ramp voor de toekomst (figuur 9). 



Figuur 8: Achtergrondkenmerken van degenen die vonden dat men te laat is ingelicht over de ramp (14,8 %} 
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Figuur 9: Achtergrondkenmerken van degenen die vonden dat te weinig is verteld over gevolgen van 
de ramp voor de toekomst (12,9 %) 
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De mate waarin men de geboden informatie onvolledig vindt, bleek niet samen te hangen 

met verschillen in sexe, leeftijd, opleiding en politieke voorkeur (figuur 10). 

Mannen bleken relatief sterker dan vrouwen ontevreden over de informatie over de 

oorzaken van de ramp. Dit gold eveneens voor aanhangers van het CDA, die ten opzichte 

van aanhangers van de PvdA vaker ontevreden bleken (figuur 11). 



Figuur 10: Achtergrondkenmerken van degenen die vonden dat de informatie onvolledig was (12,5 %) 
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Figuur 11: achtergrondkenmerken van degenen die vonden dat er te weinig informatie werd gegeven over 
de oorzaken van de ramp (9,2 %) 

10-24 25-30 40-54 >55 

MAVO. HAVO. H&OAM CDA PMA WO OW KlJrta KI.r«cti» 



27 

7. Het gebruik van kolen voor de opwekking van elektriciteit 

Tabel 9 vergelijkt de houdingen tegenover kolen en kernenergie na Tsjernobyl. Hoewel de 

houding tegenover kolen ook iets negatiever is geworden sinds 1982, blijkt uit deze tabel 

dat men toch aanzienlijk positiever denkt over het gebruik vat. kolen. Iets meer dan één

derde heeft een negatieve houding tegenover kolen, tegenover meer dan 60 % ten aanzien 

van kernenergie. 

In tabel 10 staan de argumenten vermeld die de houding tegenover kolen bepalen. De kans 

op zure regen en het vaste kolenafval vormen voor velen negatieve aspecten. De 

economische voordelen worden niet bijster groot geschat De voordelen suggereren dat de 

positieve houding tegenover kolen vooral relatief moet worden gezien ten opzichte van 

kernenergie. Het ontbreken van kansen op catastrofale, onbeheersbare ongevallen is hierbij 

een belangrijk punt. 



Tabel 9: Houding tegenover het gebruik van kernenergie en kolen op grote schaal in 
Nederland in 1982 en 1986 

negatief 
1982 1986 

neutraal 
1982 1986 

positief 
1982 1986 

Attitude kernenergie 

Attitude kolen 

57,6% 

25,7% 

63.7% 

364% 

13,1% 

17,8% 

10.9% 

16.0% 

28,8% 

56,2% 

18,8% 

40,9% 

Tabel 10: Percentages van subjectieve kansschattingen op enkele mogelijke gevolgen 
van het gebruik van kolen op grote schaal in Nederland in 1982 en 1986 

schatting van de kans op dit gevolg 
(samengevatte percentages) 

Veronderstellingen over mogelijke 
gevolgen van het gebruik van kolen 
op grote schaal in Nederland 

nihil, 
zeer klein, 
klein 

1982 1986 

vrij klein, 
matig, 
vrij groot 

1982 1986 

groot, 
zeer groot, 
zeker 

1982 1986 
Vrijkomen radioactieve stoffen 

Zure regen 

Grote hoeveelheden vast kolenafval 

Voordelen Nederlandse samenleving 

Goedkopere stroom 

64,5% 

24,1% 

18,4% 

37,6% 

39,7% 

74,0% 

17,6% 

13,4% 

34,4% 

39,0% 

27,8% 

44,9% 

45,7% 

49,3% 

39,7% 

17,3% 

46,7% 

47,8% 

49,2% 

49,9% 

4,6% 

28,2% 

33,4% 

9,4% 

6,7% 

5,2% 

32,5% 

35,5% 

12,7% 

7,6% 
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8. Conclusies 

1. De houdingen tegenover kernenergie in het algemeen en in het bijzonder tegenover het 

bouwen van nieuwe centrales zijn na de ramp in Tsjernobyl sterk negatiever geworden, 

na tussen '82 en '85 in positieve richting te zijn verschoven. Ook het aantal voorstan

ders van sluiting van bestaande centrales is nu tot een meerderheid uitgegroeid. 

2. Een meerderheid steunt stopzetting van elektriciteitsopwekking met kernenergie, maar 

men wil wel in ruime meerderheid het onderzoek voortzetten. 

3. Subjectieve kansschattingen van toekomstige ongelukken met ernstige gevolgen met 

kerncentrales zijn hoger geworden na het ongeluk in Tsjernobyl. Dit suggereert dat de 

grotere voorstelbaarheid (onder meer door de televisiebeelden) van een ongeluk 

oordelen van de kansen daarop beïnvloedt Opvallend is, dat ook niet met het ongeval 

samenhangende opvattingen over kernenergie, zoals met betrekking tot de verspreiding 

van kernwapens, zijn versterkt Dit laatste kan verklaard worden uit het streven naar 

consistentie in de meningsvorming. 

4. De kern van o> énergiediscussie is nog steeds dezelfde; voor- en tegenstanders zijn qua 

achtergrondskenmerken niet veranderd. De veronderstellingen over de gevolgen van 

kernenergie die de houdingen van voor- en tegenstanders onderscheiden blijken 

nauwelijks veranderd. Wel blijkt het subjectief kansoordeel over een ernstig ongeval in 

sterkere mate dan voorheen houdingen te bepalen. 
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5. Meer dan de helft van de ondervraagden vond de verstrekte informatie na de ramp 

onvoldoende. Belangrijke klachten: te traag en onvoldoende met betrekking tot de 

consequenties van de straling, ook voor de toekomst. 

6. De houdingen tegenover het gebruik van kolen zijn, met name door de toegenomen 

zichtbaarheid van het zure regen probleem, negatiever dan in 1982. Vergeleken met de 

toepassing van kernenergie zijn houdingen tegenover kolen veel positiever. 

7. De behoefte aan trendanalyses van de meningsvorming over de energievoorziening 

wordt in Nederland, in tegenstelling tot de meeste andere westerse landen, onvoldoende 

ondersteund door monitor-onderzoek waarin periodiek en op systematische wijze 

peilingen worden verricht 
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BIJLAGE 

Toelichting op de bijlage 

In de bijlage zijn een drietal tabellen opgenomen. In deze tabellen worden de gemiddelde 

scores uit 1982 en 1986 vergeleken voor de gehele steekproef, alsmede voor de voor- en 

tegenstanders van kernenergie, op acht veronderstellingen met betrekking tot kernenergie, 

zes veronderstellingen met betrekking tot kolen, tic attitudes tegenover kolen en kernenergie 

en tenslotte een drietal items die een indicatie vormen voor betrokkenheid en gevoelens van 

onveiligheid met betrekking tot kernenergie. 

De meting in 1986 vond plaats in de maand juni, na het ongeluk in Tsjemobyl. De 

vergelijking met 1982 moet daarom met de nodige voorzichtigheid geschieden. Op blz. 10 

van het rapport wordt nader ingegaan op de wijze waarop deze gemiddelde geïnterpreteerd 

moeten worden. 



Tabel 11: T-toetsen nissen de steekproeven van de landelijke metingen in 1982 en 1986 

M groep 
1982 
(n=1112) 

M groep 
1986 
(n=736) 

T-waarde Sign.-
niveau 

KERNENERGIE: 

Toename terrorisme 4,74 3,62 10,77 <.001 

Kinderen met afwijkingen 5,13 3,97 10,78 <.001 

Zelf overlijden binnen 25 jaar 3,43 3,21 2,02 <.05 

Ernstige gevolgen milieu 5,07 4,71 3,32 <.001 

Ongeluk met besmetting straal Utrecht 4,73 4,71 0,22 n.s. 

Negatieve gevolgen die controleerbaar zijn 3,90 3,65 2,46 <.05 

Voordelen Nederlandse samenleving 3,02 3,19 -1,72 n.s. 

Goedkopere stroom 3,38 3,61 -2,22 <.05 

Attitude kernenergie 3,20 2,70 5,43 <.001 

Stilstaan bij berichten in de krant 2,97 3,04 -1,16 n.s. 

Berichten overslaan, zenuwachtig worden 1,50 1,41 1,86 n.s. 

Niet kunnen slapen door kernenergie 1,20 1,35 -*,77 <.001 

KOLEN: 

Vrijkomen radioactieve stoffen 1,84 1,48 3,87 <.001 

Zure regen 4,19 4,64 -4,28 <.001 

Grote hoeveelheden vast kolenafval 4,59 4,81 -2,18 <.05 

Voordelen Nederlandse samenleving 3,14 3,33 -2,11 <.05 

Goedkopere stroom 2,87 2,97 -1,14 n.s. 

Attitude kolen 4,59 4,02 7,13 <.001 

Opmerkingen over de tabel: 

De schalen van de verschillende veronderstellingen over kernenergie en kolen lopen van 0 fdeze 
kans is nihil"), via 4 fdeze kans is matig") tot 8 ("dit gebeurt zeker"). 

De schalen voor net meten van de twee attitudes werden in het 1986-onderzoek van een 9-puntschaal 
tot de 7-puntschaal gehercodeerd, zoals die in 1982 werd gebruikt De codering loopt hier van 1 
("zeer slecht"), via 4 ("goed noch slecht") tot 7 C'zeer goed"). 
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Tabel 12: T-toetsen tussen de steekproeven van de landelijke metingen in 1982 en 1986 

voor alleen de tegenstanders van kernenergie in beide steekproeven 

Mgroep 
1982 
(n=636) 

Mgroep 
1986 
(n=) 

T-waarde Sign.-
niveau 

KERNENERGIE: 

Toename terrorisme 5,10 3,95 8,79 <.001 

Kinderen met afwijkingen 5,98 4,67 11,05 <.001 

Zelf overlijden binnen 25 jaar 4,19 3,86 2,42 <.05 

Ernstige gevolgen milieu 5,98 5,47 4,48 <.001 

Ongeluk met besmetting straal Utrecht 5,46 5,48 -0,15 n.s. 

Negatieve gevolgen die controleerbaar zijn 3,83 3,79 0,29 n.s. 

Voordelen Nederlandse samenleving 2,35 2,66 -2,70 <.05 

Goedkopere stroom 2,81 3,22 -3,31 <.001 

Stilstaan bij berichten in de krant 3,35 3,35 0,00 n.s. 

Berichten overslaan, zenuwachtig worden 1,43 1,38 0,99 n.s. 

Niet kunnen slapen door kernenergie 1,29 1,44 -3,20 <.001 

KOLEN: 

Vrijkomen radioactieve stoffen 1,83 1,60 1,85 n.s. 

Zure regen 4,17 4,68 -3,76 <.001 

Grote hoeveelheden vast kolenafval 4,57 4,90 -2,58 <.001 

Voordelen Nederlandse samenleving 3,19 3,68 -4,15 <.001 

Goedkopere stroom 2,84 3,13 -2,61 <.01 

Attitude kolen 4,69 4,17 442 <.001 

Opmerkingen: zie tabel 11 



Tabel 13: T-toetsen tussen de steekproeven van de landelijke metingen in 1982 en 1986 
voor alleen de voorstanders van kernenergie in beide steekproeven 

M groep 
1982 
(n=320) 

M groep 
1986 
(n=138) 

T-waarde Sign.-
niveau 

KERNENERGIE: 

Toename terrorisme 4,17 2,80 5,97 <.001 

Kinderen met afwijkingen 3,72 2,39 6,19 <.001 

Zelf overlijden binnen 25 jaar 2,11 1,90 1,15 n.s. 

Ernstige gevolgen milieu 3.50 2,89 2,73 <.01 

Ongeluk met besmetting straal Utrecht 3,48 2,95 2,35 < .05. 

Negatieve gevolgen die controleerbaar zijn 4,04 3,31 3,70 <.001 

Voordelen Nederlandse samenleving 4,11 4,91 -4,03 t.001 

Goedkopere stroom 4,41 4,99 -2,79 <.01 

Stilstaan bij berichten in de krant 2,51 2,54 -0,29 n.s. 

Berichten overslaan, zenuwachtig worden 1,50 1,37 1,25 n.s. 

Niet kunnen slapen door kernenergie 1,07 1.14 -1.47 n.s. 

KOLEN: 

Vrijkomen radioactieve stoffen 1.72 1,11 330 <.001 

Zure regen 4,20 4,83 -2,70 <.01 

Grote hoeveelheden vast kolenafval 4,68 4,81 -0,59 n.s. 

Voordelen Nederlandse samenleving 2,95 2,59 1,91 n.s. 

Goedkopere stroom 2,82 2,74 0,43 n.s. 

Attitude kolen 4,41 3,35 536 <.001 

Opmerkingen: zie tabel 11 


