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De leider van de werkzaamheden was een zekere professor Prtwytzkofsky, een fenomeno-
loog van naam ... 
'Prawf' sprak hij tot zijn assistent, Alexander Pieps, \t hebt recht/ Het geeft ener gans 
buitenordentelijke wolkentezarnensteüing aan der kiml Allerhond onpassende gassen hebben 
zich daar verbonden...' 
'Dat dacht ik ook al,' zei de assistent nerveus. 'Een rare wolk, dacht ik. Die deugt niet. 
Dat kan ik niet alleen aan. Daarom heb ik и maar even opgebeld' 
'U hebt goed gedaan, meneer Pieps/' prees de hoogleraar. 'Hier past een nauwe bestude
ring. Spektraal gezien bevindt zich daar een luchtlaag van verdachager versmelting. Wat 
mag dat zijn?' 
'Ik weet het niet professor,' zei de heer Pieps, terwijl een rilling zijn witte jas deed 
rimpelen. 'Maar die wolk deugt niet, dat is zekert D-denkt и dat hij gevaarlijk is? Zou 
hij hierheen komen? Zitten we hier vetugV 
'Dat speelt ja geen rol/' vermaande de geleerde. We moeten deze fenomeen gans weten-
schappelijk benaderen. Heb acht, bid ik u; vat uw nodetsenpapier, meneer Pieps.' 

(Marien Toonder. De Heldendaden) 
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SAMENVATTING 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de plaats die Probabilistische Risico Analyse 
binnen bet Nederlandse kernenergiebeleid kan innemen. 

Risicoschattingen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de aanvaardbaarheid 
V*D kernenergie. Om zinvol met elkaar te kunnen praten over de risico's van kernenergie 
dient er oog te zijn voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van PRA. Daarnaast is 
het van belang dat onderkend wordt dat er verschillende opvattingen kunnen bestaan over 
de vraag wat 'risico' inhoudt. 

De vraag is dus: kunnen de risico's van kernenergie worden bepaald met behulp van 
PRA en over welke risico's wordt dan gepraat? Deze vraag wordt in deze studie gesteld 
aan vakliteratuur en een aantal personen/instanties die betrokken zijn bij het overheids
beleid op dit terrein, de Stichting Natuur en Milieu, W. A. Smit, de ministeries van 
VROM en EZ en het Energieonderzoek Centrum Nederland. 

Geconcludeerd wordt dat er inderdaad verschillende opvattingen meespelen over 'risico' 
en 'risicoaanvaardbaarheid'. In het kort komt het nê r op de betekenis die aan zeer 
kleine kansen moet worden gehecht: zijn deze te verwaarlozen of niet. Deze laatste 
positie wordt ingenomen door de beide ministeries en ECN. De verschillende opvattingen 
leiden ook tot verschillende eisen aan PRA studies. De discussie spitst zich in de praktijk 
toe op de vraag hoe betrouwbaar de uitkomsten zijn van PRA studies. 

De verwachtingen van de uitkomsten van PRA studies zijn bij de beide ministeries te 
boog gespannen. Beslissingen omtrent het al of niet verder uitbreiden van kernenergie in 
Nederland kunnen niet gemaakt worden op basis van een PRA studie. Toch hoeven we de 
techniek niet in de prullebak te gooien. PRA kan heel goed worden gebruikt bij het 
veiligheidsbeleid in een later stadium, om centrales veiliger te maken door de mogelijk* 
beid zwakkere plekken in het ontwerp op te sporen en bij bijvoorbeeld training van het 
personeel. 

Een discussie rond de aanvaardbaarheid van kernenergie zal dan ook niet zozeer rond 
een PRA studie moeten worden gehouden maar veeleer gebaseerd moeten zijn op een 
uitgebreidere evaluatie van zowel de risico's als ook voordelen van kernenergie in Neder
land. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

DOEL EN OPZET VAN DE STUDIE 

Bij bet zoeken naar een onderwerp voor mijn afstudeerscriptie werd ik door Wouter 
Bicsiot en Mark Geerts op het spoor gezet van bet voorliggende onderwerp Als doelstel
ling werd geformuleerd: het geven van een evaluatie van de relevantie van Probabilisti
sche Risico Analyse (PRA) met betrekking tot de besluitvorming over kerncentrales (een 
lijst van afkortingen is te vinden in bijlage D; daarnaast worden enkele begrippen in 
bijlage E verder toegelicht). 

Di( onderwerp kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Na afloop van de Brede Maat
schappelijke Discussie Energiebeleid werd in 1985 een PKB procedure gestart om vesti
gingsplaatsen voor kerncentrales te kiezen. Op het moment dat de procedure vrijwel 
geheel was doorlopen (deel d was reeds verschenen) voltrok zich de tot nu toe grootste 
ramp met een kerncentrale, in Tsjernobyi. De gevolgen van dit ongeluk waren overal in 
Europa merkbaar. Met een schok realiseerde men zich wat een ramp met een kerncentrale 
in werkelijkheid kon betekenen. De ramp kreeg in Nederland een lange politieke nasleep: 
de PKB procedure werd gestaakt en er begon een periode van herrjezmning. De bedoeling 
van deze herbezmning was een grondige herevaluatie van de risico's van kerncentrales. 
Bij de beoordeling van de risico's spelen PRAs een grote rol. Aan de ene kant om kansen 
aan te geven, aan de andere kant om een beschrijving te geven van de gevolgen. 

Onafhankelijk van deze gebeurtenissen werden op het ministerie van VROM nonnen 
ontwikkeld (één voor het zogenaamde 'individuele risico' en één voor het 'groepsrisico') 
voor externe risico's, d&t wil zeggen: risico's veroorzaakt door industriële activiteiten en 
dergelijke. Voor met name de toetsing van het groepsrisico dienen PRA studies als basis. 
Door deze twee ontwikkelingen staan PRAs op dit moment weer in de belangstelling. 

Sinds de invoering van deze techniek in de kernenergie bestaat er kritiek op de 
methodiek van de PRA: op de rekentechniekeu en fysische modellen en dergelijke, maar 
ook op het gebruik van de resultaten. Deze kritiek speelde met name daar waar er sprake 
is van ongevallen met kleine berekende kansen waar grote gevolgen bij boren. De risico's 
worden over het algemeen gepresenteerd als risco = kans x gevolg. In bet kleine kansen 
gebied wordt deze formule echter niet door iedereen als vanzelfsprekend aangenomen. 

Voor velen stond daarom het gebruik van PRA ten behoeve van het kernenergiebeleid 
ter discussie. Bij een eerste inventarisatie van de gevoerde discussie leek het zo te zijn 
dat de kritiek vanuit de 'anti-kernenergie beweging' vooral een technisch karakter had. 
Het was ook duidelijk dat dit niet los stond van overige ideeën over kernenergie. Deze 
ideeën speelden bij de bepaling van het standpunt wel degelijk mee. 
Het leek een geschikt moment voor een inventarisatie van de ideeën die bestaan over de 
PRA techniek bij de overheid en de anti-kernenergie beweging en om deze ideeën af te 
zetten tegen de andere kritiek. Dit leidde tot een aantal hoofdvragen: 

Wat vinden de deelnemers aan de kernenergiediscussie van de (technische) betrouw
baarheid van de uitkomsten van een Probabilistisch*: Risico Analyse? In hoeverre en op 
welke wijze kan een PRA, in het licht van het antwoord op de vorige vraag, gebruikt 
worden voor bet maken van beleid? 

Om een idee te krijgen van de achtergronden van waaruit de bovenstaande opvattingen 
tot stand kwamen was het verder mteressant te weten welke mening de verschillende 
participanten badden over de betekenis van bet begrip 'risico' en hoe een maatschappelij
ke afweging van de aanvaardbaarheid volgens hen dient te verlopen. Zoals in het Tussen-
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rappoic ш de Brede Maatschappelijke Discussie (SMDE, 1983) al werd opgemerkt heeft 
iedereen een mening over het energiebeleid. De eerste moeilijkheid was daarom een keuze 
te maken voor een aantal 'partijen' ia de discussie. Gezien de opzet van deze studie viel 
de keuze op een aantal personen/instanties die zich op een meer wetenschappelijke wijze 
hebben beziggehouden met PRA: het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieuhygiëne (VROM), het ministerie van Economische Zaken (EZ), Energieonderzoek 
Centrum Nederland (ECN), de Stichting Natuur en Milieu (Stichting N&M) en W A Smit 
(Technische Universiteit Twente). Om mij een goed beeld te kunnen vormen van de 
meningen heb ik gebruik gemaakt van rapporten en, voor een belangrijk deel, van inter
views. 

De opzet van dit verslag geeft een beeld van het verloop van het onderzoek: 
In de volgende twee paragrafen van deze 'тЫЛт^ wordt, kort, een overzicht gegeven 

van het verleden van de PRA op het gebied van kernenergie, in de Verenigde Staten en 
Nederland. Daarbij zal tevens de ontvangst van de eerste grote risicostudie (WASH-1400) 
worden geschetst. In het tweede hoofdstuk wordt daarop verdergeborduurd met de behan
deling van de huidige stand der techniek. Hoofdstuk drie geeft een overzicht van denk
beelden over risico en risicoaanvaardbaarbeid Deze eerste drie hoofdstukken scheppen 
een kader voor de interviews: uitspraken kunnen in een context worden geplaatst. 

In hoofdstuk vier worden de resultaten van de interviews weergegeven. De conclusies, 
ten slotte zijn te vinden in het vijfde en laatste hoofdstuk. 

12 DE EERSTE RISICOSTUDIES IN DE VERENIGDE STATEN 

Vanaf het beg*n van de commerciële toepassing van kernenergie werd al aandacht 
geschonken aan de risico's voor de omgeving. De manier waarop is sinds die tijd echter 
sterk gewijzigd. Zo werd in de Verenigde Staten in de eerste jaren een eenvoudige 
vuistregel gehanteerd om te bepalen welk gebied rond een centrale, ingeval van een 
calamiteit, geëvacueerd moest worden: 

R=0,01*vT\b (met R in mijlen en Pu» in kW). 

Naar aanleiding van een besluit van de Amerikaanse Senaat (de Price Anderson Act) 
kwam er in 1957 een studie, bekend als WASH-740, waarin drie scenario's werden be
schreven met de bijbehorende brontermen. Er konden geen kansschattingen worden gege
ven. Dit was dan ook niet de opzet van de studie; die was gericht op de maximaal moge
lijk geachte gevolgen van een ramp. Dit in verband met de hoogte van de aansprakelijk
heid van de exploitanten van centrales. In de jaren na deze studie bleef de aandacht 
gericht op de гпаятяя!, nog geloofwaardige ongevallen (MCAs) (APS, 1985). 

In het begin van de jaren zeventig begreep de A£C dat de noodzaak voor kwantifice
ring van de ongevalskansen groot was. Dit leidde tot het verschijnen van de eerste 
Probabilistische Risico Analyse (PRA) op het gebied van kernenergie: WASH-1400 (U.S. 
NRC, 1975). Als leider van het onderzoek werd Rasmussen aangesteld. De betrokkenheid 
van de industrie is groot. In een memo van Benedict en Rasmnssen aan de AEC (in 
UCS, 1977): 

"...the report ...must have reasonable acceptance by people in the industry." 

WASH-1400 werd gebaseerd op twee bekende typen lichtwaterreactoren. Aangezien 
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verwacht werd dat de eerstkomende 100 reactoren die gebouwd zouden worden, niet veel 
zouden afwijken van de onderzochte typen, konden de resultaten van de studie gebruikt 
wordt n voor hei kernenergiebeleid tot zeker 1981 (WASH-1400, executive summary). Door 
de toegepaste techniek verschilde het onderhavige rapport van de voorgaande studies in 
die zin, dat verder werd gekeken dan de Design Base Accidents. Op pagina 131 staat: 

"It ...went considerably beyond the conventional analysis considering failures 
that are not normally covered in standard safety evaluations. Thus in addition 
to defining the various initiating events that might initially cause accidents, 
the study estimated the liketyhood and consequences of the failure of the 
various engineered safety features provided to prevent accidents and to cope 
with the accidents* 

Volgens Rasmussen kon verwacht worden dat de belangrijkste ongevalsverïopen waren 
beschreven door (dankzij) de volgende factoren: 

de identificatie van alle belangrijke bronnen van radioactiviteit in kerncentrales; 
grote lozingen van radioactiviteit kunnen slechts plaats vinden als de kern gesmol
ten is; 
kennis van factoren die van invloed zijn op de warmtebalans in de kern; 
kennis van de mechanismen die de warmtebalans in de kern verstoren (transients); 
het gebruik van ETA om de risico dominante ongevalsverlopen te achterhalen; 
de ontwikkeling van foutenbomen; 
de nadruk die storingen met een gemeenschappelijke bron hebben gekregen in de 
analyse (dit soort storingen kunnen leiden tot het "kortsluiten" van foutenbomen en 
daardoor tot een groter risico dan oorspronkelijk werd verwacht, met als gevolg een 
onderschatting van het uiteindelijke risico). 

Er wordt dan ook geconcludeerd: 

"...while there is no way of proving that all possible accident sequences that 
contribute to public risk have been considered in the study, the systematic 
approach utilized in identifying possible accident sequences and their depen
dencies make it very unlikely that a contributor has been overlooked that 
would significantly change the risk estimate." 

Een ander belangrijk punt van verbetering ten opzichte van de voorgaande studies 
werd verkregen door het feit dat WASH-1400 zogenaamde realistische schattingen ge
bruikte, in plaats van conservatieve. Dit wil zeggen dat van de meest waarschijnlijke 
waarde van variabelen wordt uitgegaan in plaats van de meest ongunstige. Een voorbeeld 
hiervan is de verspreiding van radioactiviteit in de omgeving. Er wordt niet met de meest 
ongunstige weersomstandigbeid gerekend maar met een soort gewogen gemiddelde van 
mogelijke weersgesteldheden. Overigens kon niet op alle punten al een realistische schat
ting worden gebruikt. In deze gevallen werd nog van conservatieve schattingen gebruik 
gemaakt. Factoren die volgens Rasmussen bijdroegen tot een groter realisme waren ander 
andere: 

het gebruik van ETA; 
het meenemen van risicobijdragen door menselijke fouten; 
het gebruik van realistische foutendefinities voor verschillende veiligheidssystemen. 

Rasmussen waarschuwt voor (te optimistisch) oneigenlijk gebruik van de risicostudie: 

"While these techniques can be used now as another effective tool to help 
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decision making processes, it appears that, for the near future, additional 
methodological development is needed in quantitative techniques before they 
can be used routinely." 

WASH-14O0 is een generieke risico analyse. Voor specifieke risico analyse zal een verdere 
ontwikkeling van de techniek nodig zijn en een verbeterde database. 

"...many elements ...are not directly applicable for ...purposes such as optimiza
tion of safety designs and the determination of effects of reactor accidents at 
individual sites." 

Mede door de vele kritiek op WASH-1400 stelde de NRC een onderzoek in naar de 
resultaten van de RSS. Er werd een Risk Assessment Review Group onder leiding van 
H.W Lewis ingesteld. 
In 1978 verscheen het rapport (Lewis, 1978). De bevindingen waren dat de grote verdien
ste van de Reactor Safety Study was dat er een rationele (logisch georganiseerde) aanpak 
van de problematiek was. Er konden daardoor veel ongevalsverlopen goed worden beschre
ven. Samen met een goede database was dan een kwantitatieve risico analyse van bepaal
de ongevalsscenario's mogelijk. 

Daarnaast was er ook kritiek: in de "findings" wordt gewezen op het feit dat Common 
Cause Failures (CCFs) niet goed beschreven waren evenals de gevolgen van menselijk 
handelen (onder andere omdat de gebruikte database niet van voldoende kwaliteit zou 
zijn). Ook vond de Review Group dat niet voldoende was aangetoond dat alle belangrijke 
begingebeurtenissen waren meegenomen. Als laatste belangrijke punt werd erop gewezen 
dat de onzekerbeidsband (± een factor 5) zeer waarschijnlijk te klein genomen was. 

Wat verder nog als positief aangemerkt zou kunnen worden, is dat in de studie te 
weinig rekening werd gehouden met verbeteringen in het ontwerp waardoor het risico 
juist wat te hoog werd ingeschat. Zo was bijvoorbeeld niet meegerekend dat er na de 
Browns Ferry brand maatregelen waren genomen om de brandveiligheid te vergroten. 

Er werden voorts nog methodologische tekortkomingen opgesomd, bijvoorbeeld statisti
sche fouten, maar daar wil ik in dit verband niet op ingaan. 

In het algemeen geldt dat de uitkomsten van de rekenpartijen in WASH-1400 zeker 
niet als absolute getallen mogen worden beschouwd. 

Vóór het verschijnen van het rapport van Lewis was de Union of Concerned Scientists 
(UCS, 1977) al met kritiek gekomen (in feite was het rapport van Lewis er een reactie 
op): 

de methode was volgens de UCS niet geschikt voor het berekenen van absolute 
ongevalsfrequenties; voor het vergelijken van de relatieve risico's van verschillende 
scenario's had de methode beperkte waarde; 
de RSS kon geen garantie geven dat alle belangrijke ongevalsverlopen waren be
schouwd; 
veel van de elementaire data was niet beschikbaar, ipcompleet of onzeker; 
Common Cause Failures en de invloed van menselijk handelen was te veel versim
peld; 
er was te weinig gelet op de gevaren van sabotage, aardbevingen en dergelijke; 
de effecten van veroudering van componenten was niet meegenomen. 

De uiteindelijke conclusie van de UCS ten aanzien van de berekende kansen in WASH-
1400 luidde dan ook: 

"Because of these and other flaws in the RSS methods, we find that the RSS 
nuclear accident estimates are invalid and biased towards a low estimate of the 
potential risk.' 
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Op hel terrein van regelgeving en de politiek was er in eerste instantie weinig aan
dacht voor het feit dat aan de resultaten hooguit relatieve waarde kon worden toegekend, 
getuige Lewis: 

"Tbc Executive Summary to WASH-1400, which is by far the most widely read 
part of the report among the public and policy makers, does not adequately 
indicate the full extent of the consequences of reactor accidents; and does not 
sufficiently emphasize the uncertanties involved in the calculation of their 
probability. It has therefore lent itself to misuse in the discussion of reactor 
ri&k. .«Such use should be discouraged." 

Uiteindelijk besloot de NRC in 1979 niet langer de uitkomsten van de RSS te ondersteu
nen: 

The Commision accepts the Review Group Report's conclusion that the absolu
te values of the risks presented by WASH-1400 should not be used uncritically 
either in the regulatory process or for public policy purposes and has taken 
and will continue to take steps to assure that any such use in the past will be 
corrected as appropriate. In particular, in bght of the Review Group conclusi
ons on accident probabilities, the Commision does not regard as reliable the 
Reactor Safety Study's numerical estimate of the overall risk of reactor 
accidents." (Energiespectrum, 1979) 

Na bet ongeval in de Three Mile Island П reactor (28 maart 1979) kwam het onder
zoek op het gebied van de Probabilistische Risico Analyse voor kerncentrales weer in een 
stroomversnelling. Volgens de American Physical Society (APS, 1985) kwam de NRC tot 
bet inzicht dat, als plant-specifieke scenarioverschillen waren geconstateerd, het ongeluk 
wellicht voorkomen had kunnen worden. Deze onderkenning leidde tot een algemene 
acceptatie van de PRA methodologie als een belangrijk instrument bij reactorontwerp en 
ongevalpreventie. 

Een tweede gevolg van het TNO ongeval was dat er een nieuwe impuls kwam voor het 
brontermen onderzoek. De studies vanaf WASH-740 waren sterk beïnvloed door het onge
val in de Windscale reactor (9 oktober 1957) waarbij veel 1-131 vrijkwam. Dit is een 
korüevende isotoop die met name belangrijk is voor de korte termijn effecten. Daar 
kwam verandering in door een brief die Levenson en Rahn (1981) naar de NRC stuurden, 
waarin werd gesteld dat de bronterm van kerncentrales overschat werd. Zij baseerden 
zich op metingen die uitwezen dat de hoeveelheid 1-131 die in Harrisburg was vrijgeko
men aanmerkelijk minder was dan verwacht kon worden. Het merendeel van het Jood 
bleek als Csl in het koelwater van het primaire koelsysteem opgelost te zijn. 

Naar aanleiding van de nieuwe gegevens startte de NRC een (nieuw) brontermen 
onderzoek, met gedeeltelijk herziene computermodellen. Bij het testen van deze modellen 
bleek dat de meeste brontennen inderdaad naar beneden toe konden worden bijgesteld 
(NUREG-956 (draft), executive summary, U.S. NRC, 1986). 

De laatste bevindingen zijn op dit moment neergelegd in NUREG-1150 (U.S. NRC, 
1987). 
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13 HET GEBRUIK VAN RISICOSTUDIES IN NEDERLAND 

Elektriciteit met behulp van kernenergie kwam in Nederland voor het eerst in zicht in 
1957 toen in dat jaar de eerste kernenergienota wordt uitgebracht (de Kruif, 1987). De 
plannen voorzagen in een flinke groei van het kernvermogen. 

Het duurde echter niet lang of de phnnen konden alweer worden herzien. De oorzaak 
iag in de prijsontwikkelingen van de fossiele brandstoffen en de problemen in de Ver
enigde Staten bij de bouw van een aantal prototype-centrales. 

Door de oliecrisis van 1973 kwam opnieuw een impuls voor de toepassing van kern
energie. De Samenwerkende Eleküïdteits Producenten (SEP) kozen voor een forse uit
breiding van het aandeel van kolen en uraan voor de opwekking van elektriciteit. Uitein
delijk besloot het kabinet Den Uyl in dat zelfde jaar nog tot uitbreiding van het kern
vermogen. 

Naar aanleiding van het verschijnen van de Reactor Safety Study berekende de Ge
zondheidsraad (GR) de mogelijke gevolgen van een ernstig ongeval met een kerncentrale 
in Nederland (in 1975 en 1978). Er werd gerekend met drie verschillende Iozmgscaiegorie-
eo: KE, KM en КО. Deze drie categorieën waren gebaseerd op een aantal scenario's in de 
RSS. Op deze manier, dacht men, zou op een relatief eenvoudige wijze een beeld verkre
gen worden van de gevolgen van een heel spectrum van ongevalsscenario's en lozingsca
la oneen (Smit, 1985). 

Intussen veranderde de houding van de samenleving ten opzichte van kernenergie. De 
overheid besloot daarom een brede maatschappelijke discussie te organiseren. Op 3 juli 
1981 werd daartoe de Stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie Energiebeleid ge
ïnstalleerd (SMDE, 1983). 

Naar aanleiding van de beiebten uit Amerika dat de brontermen voor vrijwel alle 
scenario's omlaag kon worden bijgesteld verscheen in 1982 een advies van de Commissie 
Rcactorveiligheid (CRV), bet "Advies over de gewijzigde inzichten inzake de consequenties 
van ernstige reaktorongevallen". De CRV baseerde zich in haar advies op de resultaten 
van berekeningen met een model van ECN, waarin de ideeën van Levenson en Rahn waren 
verwerkt. Zowel het model als het CRV advies kwamen tot stand voordat er verificatie 
van de nieuwe feiten had plaatsgevonden. Ondanks het feit dat dit advies zeer vroegtijdig 
kwam werd het door de Gezondheidsraad (1984) als basis voor een hernieuwde berekening 
van de gevolgen van een ongeval gebruikt. 

Deze laatste berekening ging uiteindelijk voor de regering een belangrijke rol spelen 
bij het bepalen vac haar standpunt inzake de MDE. In haar rapport ging de Gezondheids
raad uit van een zogenaamde referentievestigingsplaats (RVP) voor een kerncentrale. Deze 
RVP was een niet bestaande, maar wel op realistische bevolkingsdichtheden, gebaseerde 
locatie. Er werd weer met drie lozingscategorieën gerekend: КЕН, КММ en КО (КЕ en 
KM waren inmiddels op andere gronden gewijzigd (ECN, 1987a)). 
Het standpunt van de regering kwam in het rapport "Elektriciteitsvoorziening in de jaren 
negentig" (Tweede Kamer, 1985). De hoofddoelstelling van het clektricitcitsbeleid werd in 
dit rapport nog eens verwoord: 

"...op een maatschappelijk verantwoorde wijze zorg dragen voor een ongestoor
de voorziening van een zo efficiënt mogelijke vraag naar elektriciteit, legen zo 
laag mogelijke kosten die ook de internationale vergelijking kunnen doorstaan." 

Voor de ongestoorde voorziening wordt zorggedragen door een goede planning van de 
productiecapaciteit. Daarnaast dient het pakket van primaire energiedragers zodanig te 
worden samengesteld dat de invloed van aanvoeronderbrekingen en prijsschommelingen zo 
klein mogelijk blijft. Ook de kosten van de elektriciteit zijn een zwaarwegende factor, in 
verband met de exportprijzen van energie-intensieve goederen. Een andere belangrijke 
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randvoor waai de is mate лаагш een optie maatschappelijke verantwoord is. Deze term 
behelst facetten als werkgelegenheid, veiligheid en economische aantrekkelijkheid. 

De regering vond de gevolgen van een eventueel ernstig ongeval op de FVP (nog 
juist) aanvaardbaar (Tweede Kamer, 18830 nrs. 1-4, 1985). Er kon daarop een PKB proce
dure worden gestart om geschikte locaties te bepalen voor de vestiging van een kerncen
trale. Een belangrijk criterium werd daarbij dat de bevolkingsdichtheid rond een reeele 
vestigingsplaats niet groter mocht zijn dan rond de RVP (de RVP norm). De RVP norm 
was dus vooral bedoeld als zoekmethode. Het is zo dat de norm altijd een geschikte 
locatie oplevert omdat in de oorspronkelijke berekeningen van de GR werd uitgegaan van 
de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland. Tijdens de besprekingen in de Tweede 
Kamer bleek dat de regering goede verwachtingen had van kernenergie. Minister van 
Aardenne: 

"Kernenergie is niet alleen een goedkope maar ook een betrouwbare bron van 
stroomvoorziening. Het is onze verantwoordelijkheid om met betrekking van de 
elektriciteitsvoorziening op zeker te spelen." 
(Tweede Kamer, 1985b). 

En over bet in de hand houden van de bouwkosten (economisch risico) merkte hij in 
hetzelfde debat op: 

"Het kan wel. Je moet echter geen fouten maken, want dan gaat het mis. Je 
gaat er echter niet vanuit dat het mis gaat als je beleid voert." 

Deze uitspraken van de minister bleken helaas al spoedig erg optimistisch te zijn ge
weest. 

Tijdens de inspraakronde bleek dat een niet onbelangrijk deel van de kritiek was 
gericht op de (onjuistheid van de geschatte risico's. 

Een verrassing was dat werd gewezen op een andere norm voor de omgevingsrisico's. 
Volgens onder andere de provincie Zuid Holland zouden de twee naast elkaar staande 
normen niet in overeenstemming met elkaar zijn (Tweede Kamer, 1986a). 

De IMP-M norm werd voor het eerst gepresenteerd in het ГМР-Milieubeheer 1986-1990 
(VROM, 1985). Het idee was een norm te ontwikkelen voor de externe risico's. Er werd 
daarbij een 'individueel-' en een 'groepsrisico' onderscheiden. Het aanvaardbare groepsri-
sico (een groep bestaat uit tien of meer personen) is afhankelijk van de kans en wordt 
uitgedrukt in acute doden (overlijden binnen een jaar na het ongeval) per jaar, zie ook 
onderstaande figuur: 

- 7 -



ontoelaatbaar 

Ю 100 ЮОО 
aantal overleden personen 

Figuur 1.1 De IMP-M norm voor het groepsrisico (Eendebak, 1987). 

Wat opvalt is het grijze gebied. Dit is een gebied waarin het risico zo mogelijk (rede
lijkerwijs) kleiner gemaakt moet worden. Bij de bespreking van het IMP-M in de Tweede 
Kamer merkt de minister van VROM op dat het geformuleerde 'maximaal aanvaardbare 
risico' niet zal leiden tot "opvulling" of een "aanzuigingsproces" (Tweede Kamer, 1985b). 

De IMP-M norm doet in tegenstelling tot de RVP norm inherent een uitspraak over 
de (onaanvaardbaarheid van risico. Gevolgen worden daarbij uitgedrukt in aantallen acute 
doden. Voor kernenergie geldt echter dat besluitvorming niet alleen op basis van deze 
norm kan plaatsvinden, getuige de huidige discussies. 

Na het ongeval in Tsjernobyt kreeg ECN de opdracht een studie te maken naar de 
eisen die aan een nieuw te bouwen centrale gesteld kunnen worden. Daarnaast werd aan 
Electrowatt Engineering Services gevraagd richtlijnen op te stellen voor een PRA voor de 
Nederlandse situatie (Versteeg en Visr.u, ?987). Hieronder zijn globaal de eisen die 
daaruit voortkwamen weergegeven. Een PRA van een in Nederland te bouwen centrale 
moet aantonen dat: 

elk veiligheidssysteem voor een bepaalde begingebeurtenis (Initiating Event, Ш) moet 
werken ondanks één enkele, random, geloofwaardige storing in een component ervan; 
binnen het totale risico mag niet één Ш of vervolggebeurtenis overheersen; 
een veiligheidssysteem mag niet te veel afhankelijk zijn van een niet specifiek 
onderdeel ervan; 
afdoende redundantie is voorzien binnen elk veiligheidssysteem; 
adequate scheiding is gewaarborgd voor de verschillende systemen, gelet op de 
invloed van grote ongevallen (vliegtuig op de centrale, overstroming, brand); 
menselijke fouten mogen geen dominante bijdrage leveren aan het totale risico of 
zelfs aan elk vervolgscenario na een begingebeurtenis. 

Alleen van de bvloed van menselijk handelen wordt gemeld dat dit in onvoldoende mate 
gemodelleerd is op dit moment. 
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Een PRA moet aan deze eisen voldoen om aan de hand van de IMP-M normen een 
zinnige uitspraak te kunnen doen over de (on)aanvaardbaarheid van een bepaald risico. In 
de concJusies zal verder aandacht worden besteed aan de haalbaarheid van deze eisen. 
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HOOFDSTUK 2 BRUIKBAARHEIDVANPROBABILJSTISCHERISICOANALYSES 

Zoals in de inleiding al werd aangegeven vormen risicostudies, met als doel hel aange
ven van kansen en gevolgen van bepaalde ongevalsverlopen, een belangrijk onderdeel van 
de informatie die nodig is voor het nemen van besluiten over kernenergie. De analyseme
thode is in de loop van de tijd mede dankzij de kritiek na WASH-1400 verbeterd. Toch 
blijft er nog steeds kritiek bestaan. Aan de ene kant zijn bekende problemen die er ook 
al in de jaren zeventig waren, nog niet opgelost. Aan de andere kant zijn er inherente, 
methodische problemen die niet opgelost kunnen worden. 

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven wat de stand van de techniek op dit moment 
is. Er zal daarbij worden gekeken naar de huidige mogelijkheden van de techniek. Ook 
zal er daarbij een aantal kritiekpunten de revue passeren. Om te kunnen aangeven welke 
vooruitgang sinds Rasmussen is geboekt zal een vergelijking worden getrokken met de 
kritiek op de RSS. Verschuivingen die zijn opgetreden in de kritiekpunten sinds 1975 
zullen daarbij worden besproken. Aan het eind van dit hoofdstuk zal tenslotte het on
langs verschenen ECN rapport (1987) worden besproken. 

2.1 NUREG-U50 

Na het ongeval in de TMI-П reactor kwam het onderzoek op het gebied van de proba
bilistische risico analyse voor kerncentrales weer in een stroomversnelling. De laatste 
bevindingen zijn op dit moment neergelegd in NUREG-1150. Een belangrijk doel van het 
vervolgonderzoek na WASH-1400 was het ontwikkelen van een verbeterde analysemethode 
om een technische basis te verkrijgen ter ondersteuning van regelgeving. Geclaimd werd 
(Benjamin, e.a., 1987) dat dit werd bereikt door: 

het meenemen van de resultaten uit eerdere PRA studies; 
uitgebreidere behandeling van Common Cause Failures; 
gedetailleerdere gebeurtenissenbomen voor beschrijving van het falen van de 
veiligheidsomhulling; 
onderzoek naar bronnen van onzekerheid die niet in de (computer) modellen zijn 
opgenomen; 
het meenemen van de onzekerbeden in de uitgangsvariabelen van de computer
modellen (dat wil zeggen zowel in de waarden van de gebruikte parameters in 
de modellen als in de invoergegevens); 

- grote mate van integratie van de computermodellen. 

De onzekerheidsajoalyse die in dit project een veel dominantere plaats innam dan in de 
RSS had tot doel een realistische, en geloofwaardige spreiding (onzekerheidsmarge) te 
geven. Zodat de analisten het vertrouwen konden hebben dat het correcte antwoord 
binnen deze marge lag. Daarnaast zouden bronnen van onzekerheid op deze manier opge
spoord kunnen worden. 

De gehanteerde procedure verliep als volgt. Experts bepaalden welke factoren bijdroe
gen tot de onzekerheid in de uitkomsten, uit bekende en 'verdachte' bronnen. Vervolgens 
werden willekeurige factoren gekoppeld om te bepalen wat de invloed van al deze fysi
sche processen waren op het gedrag van de verschillende componenten van de kerncen-



traJc. Met behulp van computermodellen (in Bijlage В staat een schema van de gebruikte 
mudellen) werd een scala van mogelijke uitkomsten gegenereerd. Dit leverde een onzeker-
heidsband op. Vervolgens werd het hele veld gediscretiseerd. Met behulp van 'expert 
judgements' werden gewichLsfactoren gegeven aan de verschillende uitkomsten (hierbij 
werden de 'expert judgements' gemiddeld). In de onderstaande figuur is deze metbode 
uitgebeeld. 
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Figuur 2.1 Het gebruik van experts en modellen in NUREG-1150 (bron: Benjamin e.a., 
1987). 

NUREG-1150 richtte ach op zes reactoren. De resultaten van de rekenpartijen lever
den op dat de RSS uitkomsten aan de bovenkant van de onzekerheidsintervallen lagen. De 
berekende risico's waren zodanig laag dat aan de veiligheidseisen van de NRC werd 
voldaan. 
Als beperking werd aangegeven dat de resultaten slechts geldig waren voor de onderzoch
te centrales en niet zonder meer mochten worden overgenomen voor andere reactoren. 
Verder werd het gedrag van operators beperkt en externe effecten helemaal niet meege
nomen. 

Ook beel belangrijk is dat werd aangegeven dat er geen garantie kon worden gegeven 
dat alle belangrijke aspecten en factoren die bijdroegen aas het risico waren meegeno
men. 

Ir- de onderstaande figuur is aangegeven hoe de berekende effecten voor de volksge
zondheid verschillen tussen WASH-1400 en NUREG-1150 (IDCOR is een onderzoeksgroep 
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uit de nucleaire industrie). In Bijlage С staan de verschillen tussen de twee analyses 
weergegeven voor twee centrales. 
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Figuur 2.2 Vroege en late doden door kanker, volgens WASH-1400 en NUREG-1150 
(US. NRC, 1986). 

12 RECENTE KRITIEK. 

In 1987 werd in Zurich door de International Atomic Energy Agency (IAEA) een 
conferentie gehouden over de PRA methodiek, met bijdragen van mensen uit de industrie, 
de elektriciteitswereld, overheidsinstanties en onderzoeksinstellingea 
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Naast erg veel bijdragen over de mogelijkheden van de PRA techniek waren er ook 
bijdragen die wezen op onvolkomenheden waar de analysemethode sinds Rasmussen nog 
steeds mee kampte. 

De kritiek kan worden onderverdeeld in kritiek ten aanzien van: 

gekozen begingebeurtenissen (Initiating Events, IEs); 
beschrijving var de ongevalsverlopen; 
gebruikte data; 
de invloed van menselijk handelen; 
fouten met gemeenschappelijke aanleiding (Common Cause Failures); 
andere kritiekpunten zoals kritiek op de computermodellen en het gebruik 
ervan. 

In d... volgende sub-paragrafen zal ik op basis van enkele geselectecde bijdragen deze 
punten van kritiek uitdiepen. 

2X1 BEGINGEBEURTENISSEN 

Garrick (1987) vergeleek 21 PRA studies en concludeerde dat geen methode compleet
heid garandeert. Wel was het volgens hem zo dat groepering en eliminatie van IEs leidde 
tot minder werk (en dus kosten) zonder dat dit veel invloed had op het uiteindelijke 
resultaat Het was zo dat voor een bepaalde plant in het algemeen één soort DB bepalend 
was. Welk type begin gebeurtenis was echter zeer sterk afhankelijk van de plant die werd 
beschouwd. Dit betekent ook dat plantspecifieke data tot andere inzichten kan leiden dan 
generieke informatie. 

Balfanz (1987) gaf in zijn paper aan welke gebeurtenissen waren opgenomen in de 
Duitse risicostudie: 

The events are compiled on a basis of the actual experience with safety 
analysis and safety assessment during the licensing procedure and operational 
experience with PWR, and the events shall be considered in the NPP safety 
design against accidents." 

222 BESCHRIJVING VAN DE ONGEVALSVERLOPEN 

Kroger, Camarinopoulos en Caisley (1987) vonden in de door hen vergeleken PRAs een 
enorme spreiding in de gedetailleerdheid. Voor de beschrijving vanoogevalsscenario's werd 
gebruik gemaakt van zowel ETA als FTA. Kernsmeltfrequenties werden in de onderzochte 
studies gedomineerd door 2 tot 5 scenario's. Geconcludeerd werd dat het aantal 
beschouwde sequenties niet van belang is voor het eindresultaat van de kansschattingen. 

Er bestaat een tendens om meer zogenaamde realistische getallen te kiezen voor de 
werkzaamheid van de "front line" systemen in plaats van de pessimistischer zogenaamde 
conservatieve schattingen. Een goed voorbeeld hiervan is het verschil tassen Fase A en 
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Fase В van de Duitse risicostudie. Hörtner (1987) gaf aan dat de lagere frequenties (zie 
onderstaande tabel) werden verkregen door enerzijds systeemmodificaties naar aanleiding 
van de uitkomsten van Fase A van de risicostudie en anderzijds door gebruik van realis
tische aannamen ten aanzien van de benodigde beschikbaarheid van de veiligheidssyste
men. 

Joksimovich, Evans en Kaiser (1987) gaven aan dat dit laatste in een bepaalde studie 
tot een factor 6 lagere uitkomsten leidde. 

Een belangrijke conclusie die Hörtner trok is dat er naast de onderzochte scenario's 
andere waren bijgekomen die eerder niet aan de orde waren. Met name werden genoemd: 

grote en middelgrote lekken in de hoofdstoomleiding; 
. lekken in de aónvoerleidingen van de stoomgenerator. 

Initiating Event 
Phase A1 

[Va] 
Phase В 

[Va| 

Small leak in a reactor coolant loop 
Small leak at the pressurizer during 
loss of preferred power 
Small teak at the pressurizer during 
other anticipated transients 

Loss of preferred power 
Loss ol main leedwater 
Loss of main heat sink 
(without loss of main feedwater) 
Large and medium leak 
in a main steam line 
Small leak at the pressurizer 
during a leak in a main steam line 

5.7-10-5 

7-10-6 

2-10/6 

1.3 10-5 
3 10-6 

с 

- 1) 

- 1) 

зшб 

с 

3-1&6 

2-10-7 
3-10-6 

1-10^ 

8.5-10-6 

7.5-10$ 

с means negligible 
1) according to WASH-1400 not quantified 

Tabel 2.1 Verschillen in de Duitse risicostudie in berekende kansen van enkele 
ongevalsscenario's (bron: Hörtner, 1987). 

Door de algeheel lager ingeschatte kansen op het optreden van bepaalde ongevalsver
lopen leverden de lekken in de boofdstoomleiding een wezenlijke bijdrage aan het totale 
risico. Ten aanzien van de lekken in de aanvoerleiding van de stoomgenerator werd 
opgemerkt: 

"The investigations with regard to 'leaks in steam generator heating tubes' are not 
yet completed Important contributions are to be expected here if, after failure of 
the auxiliary spray system of the pressurizer, the activation criteria for high-
pressure safety injection are fullfilled and as a consequence the injection of the 
defective steam generator cannot be isolated on the secondary side," 

Maar er werd vervolgens opgemerkt: 

In this case, however, there are still alternative measures which can be taken by 
manual intervention of the operating personnel" 
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Hier werd dus expliciet een expert opinion ingelast op een naar verwachting gevoelig 2 
onderdeel van de berekeningen. 

E. Siddail (1986) gaf aan wat het inherente probleem is bij de beschrijving van sto
ringsverlopen. Dit vindt zijn grond in de volgende vier redenen. 

(1) Als er een bepaalde storing plaatsvindt worden bijna altijd veranderingen aange- 1 
bracht om een herhaling te voorkomen. De waarde van data verdwijnt zo snel als 1 
het wordt opgebouwd. De data stamt immers uit de tijd van vóór de veranderingen; , 

(2) Storingen en fouten ontstaan vaak door buitengewone omstandigheden; I 
(3) Storingen, nu en in de toekomst zullen een groot gebied bstrijken qua ernst, soort 1 

en gevolgen; 
(4) Door (2) en (3) ontstaat er een groot aantal IE-categoricén. 

Niet elk scenario of DB kan volledig worden doorgerekend. Aan de ene kant niet 
vanwege de beperkende factor tijd (geld), aan de andere kant door gebrek aan accurate 
gegevens. Siddail is een voorstander van het meenemen van meer scenario's en IEs, ook 
in gevallen waarin geen of onvoldoende gegevens bekend zijn. Hij pleit voor het vaker 
gebruiken van expliciete expert-opinions als een mechanistische benadering niet goed 
meer mogelijk is. 

Vogel, Wall en Worledge (1987) gaven in een kritiek op de methode die in NUREG-
1150 werd gehanteerd een alternatieve methode aan om expertopinions te structureren. 
Deze methode houdt in dat groepen experts zich bezighouden met een probleem en dat er 
vervolgens een kennisoverdracht plaatsvindt tussen de verschillende groepen. De experts 
gaan daarna weer in groepen uiteen en zo herhaalt de procedure zich tot er een min of 
meer gelijkluidend antwoord is gevonden. 

123 GEBRUIKTE DATA 

Frequenties konden in de Duitse risicostudie Fase В ook worden aangepast doordat 
plant-specifieke data in plaats van generieke informatie werd gebruikt. Doordat de Biblis-
B reactor werd gebruikt kon men uitgaan van eigen, op waarneming gebaseerde, storings
frequenties. Siddail liet zien dat er geen echt goede cohortonderzoeksgegevens bekend 
kunnen zijn. Om de storingskansen van bijvoorbeeld een pomp onder de specifieke om
standigheden waaronder hij in de centrale wordt gebruikt te 'meten' zal een lijst aange
legd moeten worden van alle storingen van hetzelfde type onder dezelfde omstandigheden 
als in de centrale. Zo'n lijst zal erg klein zijn. Het geeft een goed beeld van welke 
storingen op kunnen treden maar is gebaseerd op zo weinig voorvallen dat de berekende 
kans onbetrouwbaar wordt. Een typische oplossing voor dit probleem is dat een expert de 
lijst uitbreidt door ook storingen onder andere omstandigheden (zoals bij gebruik van 
andere media of bij andere drukken) te beschouwen. Het gevolg is dat het aantal storin
gen zodanig kan toenemen dat dit wel een basis is voor een betrouwbaar beeld van de 
storingsficquentie maar dat er nu een onnauwkeurigheid ontstaat doordat er gegevens 
verkregen onder andere omstandigheden worden meegenomen. Siddail sprak van een 
'Heissnberg-achtige' onzekerheid. 
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DE MENSELIJKE FACTOR 

Voleens Joksimovich, Spurgb en Worledge (1987) bleef de verdiscontering van de 
menselijke betrouwbaarheid, ondanks de verbeteringen van de laatste jaren, een "immature 
art" Stale of the art PRAs "modderden aan" voor wat betreft de betrouwbaarheid van het 
controle-kamerpersoneel. Simulatoren zouden volgens de auteurs realistischer data kunnen 
bieden. Kroger, Camarinopuolos en Caisley (1987) concludeerden in hun vergelijkend 
onderzoek van 5 PRAs dal de aandacht voor risicovol menselijk handelen werd beperkt 
tot het onderhouds- en bedienend personeel. De verwaarloosbaarheid van acties die onge
lukken kunnen verergeren werd in de onderhavige studies niet systematisch aangetoond. 
Ook zij kwamen tot de conclusie dat er nog geen gestandaardiseerde, betrouwbare tech
niek was om conclusies te trekken uit opgedane praktijkervaring. 

Shapiro en Smith (1987) vonden dat benadering via ETs, waarin een tijdschaal is 
opgenomen wil een indruk kon geven van de betrouwbaarheid van menselijk handelen 
omdat daarmee een inzicht verkregen kon worden in de mogelijke reactietijd voor een 
operator. Het zou een beeld geven van de tijd waarin de reactor in een bepaalde toestand 
verkeert. 

2X5 STORINGEN MET EEN GEMEENSCHAPPELIJKE AANLEIDING 

Ook ten aanzien van de kennis op het gebied van CCFs zijn de meningen verdeeld. 
Kroger, Camarinopuolos en Caisley vonden dat de kennis op het gebied van CCF nog 
ontoereikend is. Daarbij zou de aandacht eerder moeten uitgaan naar bet verzamelen van 
data dan naar het ontwikkelen van geavanceerde modellen. 

Cavicchia en Parry (1987) stelden dat een plant-specifieke PRA altijd noodzakelijk is 
om CCFs op een zinnige manier in berekeningen te kunnen betrekken. De onzekerheden 
in CCF parameters zijn zeer groot. Zij wilden dan ook aandacht voor een meer kwalita
tieve benadering. Worledge en Wall (1987) vonden echter dat de grote onzekerheden geen 
afbreuk deden aan de analyse van CCFs. In Appendix J van Nureg 1150 (draft) staat te 
lezen dat behandeling van CCFs plant-specifiek dient te gebeuren en dat ze een belang
rijke invloed hebben op de schatting van kernsmeltfxequenties maar dat alleen een gene
rieke benadering mogelijk is door de grote onzekerheidsmarges waarmee de berekeningen 
nu nog gepaard gaan (in: Vogel, Worledge en Wall). 

Een aanwijzing over de state of the art van het CCF onderzoek was verder wellicht 
dat de meeste artikelen over dit onderwerp betrekking hadden op zogenaamde benchmark 
onderzoeken of in het kader waren van een mini-PRA. De onderzochte CCFs in bet 
onderzoek van Dinsmore e.a. (1987) waren bijvoorbeeld uitsluitend voorgekomen storingen 
en geen geanticipeerde ongevalsverlopeiL 
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23 PRAs IN 1975 EN PRAs IN 1987: EEN VERGELIJKING 

Hij 

Als we de kritiek op de PRA methodiek van toen en nu vcrgelijker valt op dat er 
fundamenteel eigenlijk weinig is veranderd. De kern van de kritiek ligt nog steeds op het 
terrein van de gekozen begingebeurtenissen, beschrijving van de ongevalsverlopen, de 
gebruikte database, de behandeling van de CCFs en de invloed van het menselijk hande
len. 

Wat wel is veranderd, is dat bij de risico analyses op dit moment meer (computermo
dellen gebruikt worden. Deze modellen kunnen, als ze goed zijn, een beter beeld geven 
van tal van fysische processen. Kritiek is er ook op het gebruik van de computermodel- üe 
len: de uitkomsten van de berekeningen zijn zeer sterk afhankelijk van de ingevoerde üe 
gegevens (dus van de expertise van de analist) en zijn daardoor niet altijd even goed te r c i 

verifiêrcu. 
Verder valt op dat kritiek die meer methodisch geaard is, van karakter is veranderd: na i n 

het verschijnen van WASH-1400 was er kritiek op de statistische behandeling van data; **( 

tegenwoordig gaat de aandacht meer uit naar de manier waarop expert opinies tot s'and 
komen en worden gebruikt. Dit valt te verklaren uit het feit dat in de RS~ niet werd 
aangegeven wat de bron van allerlei gegevens was: expert judgement, statistische gege
vens uit het nucleaire veld of een ander terrein, of berekend volgens een bepaald modeL 
In de rapporten uit de jaren tachtig wordt dit veel meer geëxpliciteerd. Er kan dus ook ' 
meer kritiek komen op de manier waarop expert judgements tot stand komen. Het streven 
is om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de expert opinies door ze te vervangen 
door computerprogramma's en experimenten. Dit is dus de omgekeerde richting die Siddall 
bepleitte. ^ 

Samengevat: ondanks grote veranderingen, en verfijnde rekenmethodieken (die evenwel '* 
met de nieuwe kritiek op de grote tekortkoming van gevoeligheid voor de invoergegevens 
kampen) blijft er kritiek bestaan. Dit betekent dat nog steeds vraagtekens gezet kunnen ^ 
worden bij het geclaimde geldigheidsbereik. De vraag lijkt dan ook gerechtvaardigd of de 
PRA technieken wel in staat zullen (en moeten) zijn ooit aan deze kritiek tegemoet te 
komen. 

2.4 DE WAARDE VAN DE PRA VOLGENS RASMUSSEN 

Er blijkt dus nog steeds min of meer dezelfde kritiek op de PRA methodiek te be
staan, ondanks klaarblijkelijke verbeteringen. Een interessante vraag is dan natuurlijk 
wat de risico analist van het eerste uur, Rasmussen, vindt dat er veranderd is in de 
afgelopen vijftien jaar. Wat is nu de bruikbaarheid van een PRA studie, volgens hem? 

Een antwoord op deze vraag vinden we in de bijdrage die professor Rasmussen leverde 
aan het PSA congres, in "Beyond WASH 1400". 

Probabilistische risico analyse lijdt volgens hem nog steeds aan onvoldoende accurate 
data ten aanzien van storingsfrequenties, wat uiteindelijk zijn weerslag vindt in grote 
onzekerheidsintervallen voor de einduitkomsten. Erg belangrijk is de 'menselijke factor1: 

'Since most analyses conclude that roughly half (or more) of the risk is caused 
by failure of operators or maintenance personnel to perform as expected, it 
will be essential to continue major research on how to better quantify the 

ее 

( 
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human failure rates." 

Hij vervolde met: 

Then, of course there is the important question of how to improve our ability 
to identify and quantify dependent failures. These include both common mode 
and common cause failures. Over the last decade we have made significant 
improvements in this area, but it still remains a significant contributor to the 
uncertainty." 

Daarnaast gaf hij als probleemgebieden nog aan: de onvoldoende experimentele valida
tie van de computerprogramma's en het gebrek aan gegevens omtrent de storingsfrequen-
ties als functie van de leeftijd van een reactor wat met name interessant is voor reacto
ren van 30 jaar en ouder (zie ook bijvoorbeeld Minarick, 1987). 

Het is overigens zo dat er wel gegevens zijn over het storingsgedrag van een plant 
to de eerste jaren na inbedrijmeming. Een algemeen verschijnsel is dat het aantal nood
stoppen na een paar jaar afneemt doordat bet personeel ingewerkt raakt. 

Keren we terug naar de hoofdvraag van dit hoofdstuk: wat is de bruikbaarheid van 
een PRA? 

Rasmussen geeft vijf toepassingsgebieden. 

(1) Voor relatieve vergelijking van risico's. Doordat de onzekerheden in identieke 
processen tegen elkaar weggestreept kunnen worden biedt een PRA aanknopings
punten om de risico's van verschillende scenario's te vergelijken. Zorgvuldigheid is 
hierbij wel geboden; 

(2) identificatie van problemen. Zwakke plekken in een reactorontwerpkunnen worden 
aangetoond; 

(3) operator training. Met behulp van een PRA kan een inzicht worden gegeven in het 
waarschijnlijke gedrag van ae plant in geval van een storing; 

(4) periodieke testprogramma's. Met behulp van de gegevens van een PRA kan een test
en onderboudsprogramma worden gemaakt; 

(5) gebruik bij vergunningverlening Hoewel bij goede hoop voor de toekomst heeft, 
geldt op dit moment door de grote onzekerheden in de antwoorden: 

"... I don't feel we are yet at the point where we can license a reactor 
solely on the basis of a numerical risk criterion...'' 

Er bestaat dus een groot verschil tussen de mogelijkheden die een PRA volgens Ras
mussen biedt en de antwoorden die de Nederlandse overheid uit een PRA wil krijgen 
(door middel var de eisen die in paragraaf 13 zijn aangegeven). 

25 HFT ECN BRONTERM RAPPORT 

In het kader van de herbezinning na Tsjernobyl heeft de regering aan ECN de op
dracht gegeven onderzoek te doen naar de huidige stand van de techniek qua reactorvei-
ligheid. 

De studie (ECN, 1987a) heeft een generiek karakter: welk veiligheidsniveau is mogelijk 
voor nieuw te bouwen centrales; en welke veiligheidsmaatregelen kunnen geëist worden. 
Bij bestudering van het rapport kan een aantal conclusies getrokken worden. De eerste is 
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dat ECN kennelijk een ondergrens aan de kans stelt bij het beschouwen van mogelijke HC 
ongevalsscenario's. Een bepaald scenario wordt niet beschouwd als de kans van voorkomen 
beneden de 10~9 ligt. Op pagina 15 kunnen we lezen: 

"In dit rapport worden gebeurtenissen ...uitgesloten genoemd als ze een kans 
van optreden hebben van 10-® per jaar." ho 

tei 
Een tweede conclusie is dat ECN voor de beschrijving van de risico's een even grote is. 
waarde hechtte aan de kans en de omvang van een ongeval: su' 

tei 
"Om te kunnen bepalen of de risico's van een ongeval toelaatbaar zijn heeft men 
niet genoeg aan de bepaling van de kans op lozingen van een bepaalde omvang. Bij ba 
die beoordeling spelen de bijbehorende gevolgen voor de omgeving een even belang
rijke roL" 

fa 
Het rapport komt tot de conclusie dat de kans op kernbeschadiging kleiner is dan 

10"3 per jaar. Een ongeval ter grootte van bronterm 1 werd uitgesloten geacht. De kans 
op bronterm 2 bedraagt ten hoogste 10~7 a 10~* en de kans op bronterm 3 bedraagt ten 
hoogste 10~* per jaar (in bijlage D staat aangegeven wat deze brontermen zijn). ECN 
geeft in het rapport een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om de 
gevolgen van ongevallen te beperken. Bij de gepresenteerde rekenresultaten werden niet 
alle opties meegenomen. d 

Het rapport gaf geen risico analyse van een kerncentrale maar is op te vatten als een d 

soort generieke studie. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat de opzet van het 
ECN rapport zodanig is dat het hooguit een indicatie kan geven voor het soort reactor 
dat gebouwd zou kunnen worden. In geen geval kunnen er conclusies aan ontleend worden 
over de grootte van de bronterm van een werkelijk te plaatsen reactor. Laat staan dat er 
een beeld gevormd kan worden over het spectrum van kansen en (omvang van de) gevol
gen. Ook bet onlbreken van enige gerichte informatie omtrent onzekerheidsintervallen 
komt regelrecht voort uit het feit dat de studie een generieke PRA studie is. 

Het is dus zo dat de eisen die in paragraaf 13 worden vermeld samen met de indica
ties omtrent de mogelijke concrete eisen die het ECN rapport opleveren een kader geven 
aan een in de toekomst uit te voeren plant-specUieke PRA. 

Het lijkt derhalve niet mogelijk om op basis van het huidige rapport van ECN een 
uitspraak te doen omtrent de aanvaardbaarheid van kernenergiecentrales binnen de door 
de overheid opgestelde eisen en op grond van de gehanteerde normstellingen. Hooguit kan 
het rapport eea eerste indicatie geven. In paragraaf 4 3 zal ik nog verder ingaan op de 
betekenis van dit rapport in het licht van de huidige discussie. 
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HOOFDSTUK 3 RISICO EN R I S I C O - A A N V A A R D B A A R H E I D 

Een belangrijke vraag, wellicht de belangrijkste in bet kernenergiedebat is de vraag 
hoe fcrooi de risico's van kernenergie zijn. Het antwoord erop is niet eenvoudig te geven 
terwijl de belangen toch aanzienlijk zijn. Vandaar missiLiec, dat er veel onenigheid over 
is Om er achter te komen waar en hoe meningsverschillen kunnen ontstaan heb ik twee 
subvragen onderscheiden. Namelijk *wat wordt verstaan onder het risico van een activi
teit?' en 'hoe kan de grootte van dit risico bepaald worden?'. 

Een tweede belangrijk punt waarover meningsvr -chillen bestaan betreft de aanvaard
baarheid van risico. 

In een besluitvormingsproces zoals m bet geval van kernenergie zijn drie centrale 
fasen te onderscheiden: 

IDENTIFICATIE 
KANSSCHATTING 
EVALUATIE 

in deze drie fasen komen de bovenstaande vragen aan de orde. In de eerste van de 
drie fasen wordt gekeken naar de mogelijke consequenties van de activiteit. Er vindt 
daarbij een bepaalde afbakening plaats. Om een kans aan de verschillende consequenties 
te kunnen hangen worden risicostudies uitgevoerd. Aan de specifieke, technische proble
men van deze analyses wordt in het volgende hoofdstuk aandacht besteed. 

De driedeling die hierboven wordt gemaakt suggereert wellicht op het eerste gezicht 
dat verschillende fasen onafhankelijk van elkaar zijn. Dit is echter niet zo; integendeel 
er is een sterke samenhang en zelfs overlapping. 

Na een overzicht van definities van risico in paragraaf 3.1 wordt in paragraaf 32 een 
aantal (van de vele mogelijke) evaluatiecriteria toegelicht. Vervolgens wordt in 33 
ingegaan op de manier waarop definities van risico en de aanvaardbaarheidscriteria in een 
beslissingsproces worden gehanteerd. 

Aan bet eind van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op twee visies op het besluitvor
mingsproces en de rol van de risicostudies daarin. 

3.1 FORMELE DEFINITIES VAN TUSICO* 

Vlek en Stallen (1979) deden een literatuuronderzoek naar het gebruik van het begrip 
'risico'. Zij onderscheiden verschillende, formele, definities. Ik zal deze hieronder kort 
weergeven. Al deze definities vragen een beschrijving van de gevolgen. Het liefst of 
noodzakelijk wordt het hele scala van gevolgen uitgedrukt in één gemeenschappelijke 
eenheid. 

(1) risico als kans op verlies 

Van een keuzealternatief worden de winst- en verliespunteo beschreven, 
risico wordt nu gelijk gesteld aan de kans op verlies. Een groter risico 
komt derhalve overeen met een grotere kans. 
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(2) risico als omvang van geloofwaardig verlies 

Ook hier vindt allereerst een onderscheid plaats naar winsten en verlie-
ZCÜ, vervolgens wordt bij de verliezen nog een onderscheid gemaakt 
tussen geloofwaardige en ongeloofwaardige verliezen. Het grootst mogelij
ke, nog geloofwaardige ongeval (Maximum Credible Accident), als norm 
komt voort uit deze definitie (zie verder). Er wordt hier dus niet zozeer 
naar de kans gekeken als wei naar het gevolg. 

(3) risico als verwacht verlies 

Het verwachte verlies wordt hierbij gedefinieerd als geschatte kans maal 
het gewaardeerd gevolg. Deze formulering kan als een kombinatie van de 
eerste twee definities worden opgevat Deze definitie wordt veelvuldig 
gebruikt 

Naast deze relatief eenvoudige definities zijn er ook ingewikkeldere te vinden. Bij 
de volgende twee cefinities wordt géén onderscheid vooraf gemaakt tussen gewenste en 
ongewenste gevolgen. Naast kennis van de ongewenste is dus ook een beschrijving van de 
gewenste gevolgen noodzakelijk. 

(4) risico als variantie van een utiliteitsverdeling 

Deze definitie wordt hoofdzakelijk gehanteerd in de financiële wereld. De 
variantie wordt gedefinieerd als 

Variantie = X ( u(G) - u(Q) ) * • Pi. 

Hierbij staat u(G5 voor de utiliteit (de mate van Jgcluk' of 'ongeluk'), het 
gewaardeerde gevolg, van keuzealternatief Q. u(Ct) is de gemiddelde 
utiliteit, Pi is de kans op Q. 

(5) risico als semi-variantic van een utiliteitsverdeling 

Dit begrip is analoog aan de bovenstaande met dat verschil dat hier wel 
uitsluitend naar de verheskansen wordt gekeken. In plaats van u(G) wordt 
een ander referentiepunt gekozen. 

32 MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEEDSNORMEN 

In de evaluatieve fase van een beslissingsprocedure kan worden gezocht naar een 
criterium of norm om een afweging te kunnen maken ten aanzien van de (maatschappelij
ke) toelaatbaarheid van risico's. Deze maatschappelijke nonnen worden door beleidsmakers 
gebruikt als een min of meer objectieve maatstaf. Er zijn in de loop van de tijd vele 
normen geformuleerd. In het ene geval ligt de nadruk meer op de kansen van mogelijke 
negatieve gevolgen, bij een andere norm speelt de omvang een grote roL 

Hieronder zal ik de meest voorkomende behandelen. 
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32-1 FEITELIJKE VOORKEUREN 

Starr (1969) concludeerde op basis van historisch materiaal dat de acceptatie van de 
risico's van een activiteit eveu.tdig is met de derde macht van de voordelen. Hij spreekt 
vaü "revealed preferences". Andere onderzoekers (zie Fisschoff; Slovic en Lichtcnstein, 
1979) kwamen op basis van hetzelfde materiaal tot de conclusie dat dit ongeveer kwadra
tisch moet zijn voor vrijwillig ondergane risico's en een zesde macht voor de onvrij
willige risico's. 
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Figuur 3.1 Aanvaarding van risico's volgens Starr (bron: Starr 1969). 

Tegen deze methode voor het vinden van een norm voor de maatschappelijke aan
vaardbaarheid van risico's zijn diverse bezwaren in te brengen. Ten eerste blijkt uit 
ervaring dat het moeilijk is om eenduidige conclusies te trekken uit het cijfermateriaal. 
Ten tweede hoeven gegevens uit het verleden niets te zeggen over toekomstige allocaties. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor risico's van een nieuw soort zoals het risico van een kern
ramp of kernoorlog. Een ander nadeel is dat de utiliteiten van de voor- en nadelen van 
een activiteit door een besluitnemer moeten worden geschat. Later heeft Starr (1987) 
zijn positie ten aanzien van risicoaanvaardbaarheid gewijzigd. 

322 UITGESPROKEN VOORKEUREN 

Fisschhof; Slovic en Lichlenstein (1979) gaven aan dat de historische cijfers niet de 
werkelijke gewenste allocatie van risico en baten weerspiegelen. De enige manier om 
erachter te komen welke risico's mensen bereid zijn te nemen voor de beoogde baten was 
door het ze te vragen. Ook aan deze methode zijn bezwaren verbonden. De "expressed 
preferences" zijn beslist niet zo uitgesproken dat er eenvoudig conclusies aan te verbin
den zijn. Bovendien leren Nederlandse enquêtes over de mening ten aanzien van kern-
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energie dat de voorkeuren sterk kunnen wisselen in de tijd. Ook de onderstaande staatjes 
zijn hiervoor illustratief Er valt te zien hoe verschillende deskundige betrokkenen geheel 
verschillende attitudes kunnen hebben ten aanzien van het bestaan van drempelwaarden 
voor carcinogene stoffen. De mening blijkt afhankelijk te zijn van de sociale positie van 
de betrokkenen. 

C№rt«u*»l 

Fijutt 9. AmtuJes toward the existence ot thresholds 
far carcinogens-

Figure 7. Attitudes toward preventing cancer it the 
risk at nsc tn prices. 

Figuur 3.2 Illustratie van verschillende voorkeuren van verschillende sociale groepen 
(bron: Lynn, 1986). 

323 IMPLICIETE VOORKEUREN 

Volgens Kates (in Vlek en Stallen, 1979) is er verder nog sprake van "implied prefe
rences". Uit nationale wetgevingen en regelingen valt volgens hem te concluderen wat de 
maatschappij wenst te aanvaarden. Een goed voorbeeld wordt gegeven door Struyker 
Boudier (1985). Hij ging in op de verschillen per land ten aanzien van het toelatingsbeleid 
van nieuwe geneesmiddelen, en de gevolgen van een bepaald toelatingsbeleid. Het bezwaar 
tegen deze redenering is dat bet voorbij gaat aan de manier waarop deze wetten tot 
stand komen: de wetgeving is immers al een uitkomst van een afwegingsprocedure. Er 
ontstaat op deze manier derhalve al snel een cirkelredenering. 
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DE DREMPELWAARDE-AAN DE-KANS NORM 

Deze norm houdt in dat beneden een bepaalde waarde geen rekening meer met de 
gevolgen hoeft te worden gehouden 
Reschcr (in Shrader-Frechette, 1985) 

"...a cut off point below which we are no longer dealing with real possibilities 
and with genuine risks". 

Shrader-Frechette concludeert dan wat bitter: 

"...to justify ignoring societal evaluation of a given low-probability risk, purely 
because of its size, seems highly arbitrary. For one thing, it can easily be 
argued that such a position commits one to the naturalistic fallacy, to reduce 
ethics to science." 

Met dit laatste wordt bedoeld dat het niet mogelijk is om vanuit het gegeven van een 
bepaalde situatie te oordelen dat deze moreel is. Een moreel oordeel zal apart moeten 
worden geformuleerd en geëxpliciteerd. 

De auteur haalt vele argumenten aan die worden gebruikt ter verdediging van deze 
filosofie. Ik geef hier slechts één van deze argumenten, hei historische argument: onze 
samenleving heeft allijd nog met ondergrenzen (= restrisico's) gewerkt en dat leidde lot 
welvaart: high-tech, vliegtuigen etcetera. Daarom dient de samenleving in de toekomst 
deze lijn voort te zetten. In feite kan Starr als een adept van deze filosofie beschouwd 
worden. 

Binnen deze filosofie past ook het al eerder genoemde MCA-begrip. Tegen dit begrip 
werden kritiekpunten naar voren gebracht. Bijvoorbeeld dat er andere, wellicht minder 
geloofwaardige, maar nog wel voorstelbare ongevalsverlopen zijn, die een kleinere kans op 
voorkomen combineren, en ruimschoots compenseren met ernstiger gevolgen (Solomon е.а., 
1985). Vlek en Stallen vonden de MCA norm niet geschikt; zij zijn voorstanders van het 
gebruik van 'maximaal toelaatbaar ongeval' in plaats van marimaal geloofwaardig ongeval. 
De laatste jaren is het werkt, vanuit de MCA filosofie om deze reden vervangen door 
een andere filosofie: Design Base Accident (DBA); het grootst mogelijke ongeval dat op 
basis van het ontwerp kan worden verwacht. De kritiek van Vlek en Stallen is mijns 
inziens ook van toepassing op het gebruik van DBA als norm. 

325 MAXIMAAL-AANVAARDBAAR-RISICO NORM 

Net zo goed als er een ondergrens kon worden gedefinieerd waarbeneden het risico of 
een kans verwaarloosd wordt kan er een bovengrens worden gesteld aan het risico of de 
kans op negatieve gevolgen. 

Voor een bovengrens aan een kans wordt bijvoorbeeld gesteld dat bij het huidige 
nucleaire park hooguit een kernsmelt per 25 a 40 jaar mag voorkomen (Solomon e.a., 
1985; ook de oud-GKN topman van Erpers Rooyaards het zich in dergelijke bewoordingen 
uit in een kranteinterview, NRC, 1986). 

Voor de bepaling van de bovengrens aan een individueel risico wordt vaak gesteld dat 
het sterftecijfer van een referentie groep mensen statistisch gezien met bijvoorbeeld 1% 
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nag stijgen. In het IMP-Müieubeheer 1986-1990 werd cen dergelijk criterium voor het 
individuele risico gebruikt. Hiervoor werd maximaal 1% stijging van het over-all sterfte
cijfer van 10-14 jaar oude jongetjes in Nederland als bovengrens aangehouden. De Ameri
kaanse NRC hanteert als norm: 0,1% bovenop de normale ongevalskans van de gemiddelde 
Amerikaan = 510"* (Higson, 1985). 

3.Z6 NORMSTELLINGSGRAFIEKEN 

De laatste manier waarop een norm kan worden geformuleerd die ik hier wil noemen, 
is het gebruik van normsteUingsgrafieken. In dit soort grafieken wordt de maximaal 
'oclaatbare kans als functie van de ongevalsgrootte uitgezet. Er kunnen op eenvoudige 
wijze een of meer van de hierbovengenoemde normen in tot uitdrukking worden gebracht 

In paragraaf 13 zagen we reeds een voorbeeld: de IMP-M norm. Er zijn ook andere 
normeringsgrafieken mogelijk. Zie onderstaande figuur. 

In de grafiek uit het IMP-M neemt de maximaal toelaatbaar geachte kans kwadratisch 
af met de ongevalsgrootte. Dit sluit aan bij de ideeën van WUson (1975). Griffith (1981) 
gaf een aantal redenen waarom een ongeluk relatief als ernstiger wordt ervaren als er 
meer doden bij vallen. 

Figuur 7.3 Toetsingsgrafiek voor de toetsing van het groepsrisico. 
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Figuur 33 Normstellingsgrafiek uit de Groninger milieunota (Provincie Groningen, 
1984). 
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Deze redenen njn: 

als er meer doden tegelijk vallen is de sociale invloed op de betrokken 
families groter dan bij een diffusere verdeling in de tijd; 
als de doden binnen eén gemeenschap vallen zijn de gevolgen slechter te 
absorberen dan wanneer er vele groepen bij betrokken zijn; 
veel doden op een plaats is ingrijpender dan bij een grotere verdeling in 
de ruimte; 
als er een aanwijsbare oorzaak is geeft dit een groter gevoel van gevaar. 

In beide grafieken is een aanvaardbaar gebied aangegeven: een mogelijk ongeval dat in 
dit gebied ligt heeft een zodanig kleine kans dat dit aanvaardbaar wordt geacht. Ook het 
omgekeerde geldt. Daartussenin is een gebied aangegeven waar de kans nog wel aanvaard
baar is maar, indien mogelijk, moet worden teruggedrongen. In dit grijze gebied vindt er 
een afweging plaats van het risico versus bijvoorbeeld de kosten van te nemen veilig
heidsmaatregelen. 

PROBLEEMSTELUNGBUDEBEOORDEUNCÏVANDEAANVAARDBAAR-
HEBD VAN RISICO'S EN VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Er valt een zinvol onderscheid te maken tussen de persoonlijke aanvaarding van 
risico's en de maatschappelijke aanvaarding. In bet laatste geval zal immers een collectie
ve beslissing moeten worden genomen waarbij het kan voorkomen dat voor bepaalde 
(groepen) personen de baians van verwachte voordelen versus verwachte nadelen anders 
kan uitvallen. In deze paragraaf zal ik ingaan op de maatschappelijke aanvaarding. Vóór 
de maatschappelijke aanvaarding zal er eerst een beslissingsprocedure doorlopen worden. 

Verschillende auteurs hebben ongelijke opvattingen over wat zo'n procedure behelst 
(zie bijvoorbeeld Vlek en Stallen, 1979 of Shrader-Frechette 1983 en Griffith, 1981). 

Om een beslissingsprocedure goed te laten verlopen, en mijns inziens geldigheid te 
verlenen, dient het keuzeprobleem goed gestructureerd te zijn. Is dit niet zo dan zal 
eerst structurering plaats moeten vinden. Vlek en Wagenaar (ш Vlek en Stallen, 1979) 
beschrijven negen fasen in de beslissingsanalyse bij een oog ongestructureerd probleem: 
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structurering - waarnemen status quo 
definiëring van probleem- en doelstelling 
opstellen van geschikte actieplannen 

identificatie - beschrijving van plannen in termen van mogelijke consequenties 

schatting - toekennen van kansen aan onzekere gebeurtenissen 

evaluatie - beschrijving en waardering van consequenties in termen van 
nutsattributen 
combinericg van gewaardeerde consequenties en kansen; rangor
dening van de plannen in volgorde van aantrekkelijkheid 

beheersing - uitvoeren van het plan plus eventuele corrigerende deelbeslis-
singen 
terugvoeren van waargenomen consequentie op eerdere beslis
singen 

Figuur 3.4 Negen fasen 'm een beslissingsprocedure. 

Bij de risico identificatie en risico schatting vervullen risk-assessmentstudies een 
belangrijke rol Zo'n studie wordt niet gemaakt in een vacuüm. Er zijn vele factoren die 
een invloed hebben op bijvoorbeeld de doelstelling en omvang van de studie. 

In het onderstaande schema staan globaal de problemen weergegeven die gepaard gaan 
met de inbedding van een risico-studie in een beslissingsprocedure. 
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Figuur Ъ5 Schema van de gang van zaken bij dt beoordeling van risico's (bron: 
collegedictaat Inleiding Energiekunde, ГУЕМ). 

In de voorgaande paragraaf kwam reeds naar voren dat de risico's in bet algemeen 
aanvaardbaar zijn als geldt dat ze niet boven een gesteld criterium uitkomen. 

Bij de keuze tussen verschillende alternatieven geldt dat dat alternatief wordt geko
zen dat bet meeste 'geluk' geeft. Er bestaan varianten op deze, op utiliteiten gebaseerde 
be&li&singsstrategie. Een bekend voorbeeld is de kosten-baten-anaryse, in dit verband 
wordt ook wel gesproken over een risico-batro-anaryse, waarbij alle consequenties ge
waardeerd worden in monetaire eenbeden. Er is overigens al een deSnitie van risico 
waarbij impliciet een afweging van kosten «n baten plaatsvindt. Vlek en Stallen conclu-
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deerden: 

" ...de beoordeling van risicoaanvaardbaarheid kan eenduidig plaatsvinden binnen het 
kader van een expliciete bcslLssingsanalyse. Zo'n analyse is gericht op de keuze van 
die activiteit (overheidsmaatregel) waarmee het nagestreefde doel op de meest 
aanvaardbare manier kan worden bereikt terwijl de risico's ervan binnen de perken 
worden gehouden.' 

Er zijn echter ook moeilijkheden verbonden aan deze besluitvormingsprocedure: 

"De analyse ..as gepresenteerd vanuit het gezichtspunt van één individuele beslisser . 
of één homogene beslissingsinstantie. Bij de zogenaamde collectieve (politieke) ; 
beslissingen zijn er echter vaak aanzienlijke verschillen in het zicht op keuzemoge- ; 
lijicbeden, hun consequenties en de bijbehorende schattingen van kansen op, en nut -
of ernst van mogelijke voordelen respectievelijk verliezen." 

Verder voerden zij aan dat gezien bet feit dat risicoaanvaardbaarheid behalve afhan- • 
keiijk van een afweging van voor- en nadelen ook afhankelijk is van de sociale norm. } 
Een rationele risicoanalyse dient behalve een analyse van de verwachte verliezen ook een L 
analyse van de verwachte voordelen te behelsen, waarbij de sociale normen als context-
variabelen kunnen fungeren. 

Het is duidelijk dat het hanteren van een expliciete norm grote problemen kan geven 
doordat vaak geen concensus kan worden bereikt over de te gebruiken definitie van 
risico. Dit hangt weer samen met uiteenlopende waarderingen van de (ongewenste) gevol
gen van een actie of activiteit. 

Hierboven heb ik ten aanzien van risico's en hun maatschappelijke aanvaardbaarheid 
een indeling gemaakt naar formele definities van risico, normen die gehanteerd worden 
bij de beoordeling ten aanzien van de aanvaardbaarheid van risico's en de manier waarop ; 
tenslotte een keuze gemaakt wordt russen verschillende alternatieven. Deze drie gebieden 
vertonen verschillende overlappingen. Zo kan een bepaalde norm een of meer elementen ; 
van een andere norm bevatten. Ook in de literatuur blijkt het onderscheid tussen toetsen 
aan normen en de besluitvormingsprocedures niet eenduidig. Te verwachten valt dat door 
deze 'groeperingen' van opvattingen er ook invloed wordt uitgeoefend op het totale 
besluitvormingsproces. 

3.4 TWEE GEÏNTEGREERDE VISIES OVER RISICO EN RISICOAANVAARD
BAARHEID 

In Nederland zijn vanuit de wetenschappelijke hoek ook ideeën geformuleerd over de 
waarde van veiligheidsstudies voor beslissingsprocedures. 

Ik wil hieronder de gedachten van twee wetenschappers in dit veld kort weergeven. 
Het zal blijken dat ideeën over 'wat is risico' en 'wat is een aanvaardbaar risico' volgens 
hen niet los van elkaar staan, maar binnca een bepaalde benadering van de materie 
gekoppeld zijn. 
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3.41 WA. SMIT CS 

Voor W A. Smit (Smit, Geerts en Tiemessen, 1983) gaat het bij de beoordeling van de 
veiligheidsaspecten van niet-individuele risico's om oordelen ten aanzien van het struc
turele veiligheidsniveau. Het veiligheidsniveau van de maatschappij als geheel. Bij besluit
vorming over activiteiten kunnen drie niveaus onderkend worden. 
(1) Vergunningsbesluiten. 

Dit zijn besluiten over het veiligheidsniveau van bestaande activiteiten: 
welke veiligheidsvoorzieningen moeten worden genomen en in welke mate. 
De besluiten zullen hun weerslag vinden in technische voorschriften; 

(2) Beleidsbesluiten. 
Ook nu staat de activiteit niet zelf ter discussie, wel de eventuele vesti
gingsplaats: welke locatie is geschikt?; 

(3) Principebesluiten. 
Dit zijn besluiten over het al of niet staken van bestaande activiteiten of 
het (op grote schaal) introduceren van nieuwe activiteiten. 

Bij elk type besluit hoort volgens Smit es. een eigen vraagstelling ten aanzien van de 
veiligheidsstudie. De vraag van de aanvaardbaarheid van het bij de activiteit behorende 
risico wordt bij (1) vervat in technische criteria. Bij de twee andere typen besluiten 
komen de gronden voor het (niet) aanvaarden van een bepaald risiconiveau explicieter 
naar voren. 

Problemen ontstaan op het moment dat voor verschillende groepen de vraagstelling 
uiteen loopt. Voor de ene groep is invoering van kernenergie bijvoorbeeld een besluit op 
bet niveau van een vergimningsbesluit, terwijl een andere groep een principebesluit 
noodzakelijk vindt. Bij de verschillende vraagstellingen horen dus ook verschillende eisen 
aan de veiligheidsstudie. Deze verschillende vraagstellingen komen in een aantal punten 
tot uitdrukking, zoals 

de conceptualisering van het gevaar. Met andere woorden: we'ke voorstelling van 
bet begrip risico wordt er gehanteerd? Is dit kans x gevolg, of ligt de nadruk op de 
mogelijke omvang van een ongeval?; 

bet gebruik van het kansbegrip: worden berekende kansen gebruikt om een installa
tie te verbeteren (door vergelijking van ongevalsscenario's onderling) of bestaat de 
behoefte aan absolute kanscijfers (voor vergelijking met andere risicodragende 
activiteiten)?; 

de karakterisering van de gevolgen: welke gevolgen worden beschouwd en hoe 
worden ze meegenomen bij de beoordeling van het risico? 

Doordat aan een veiligheidsstudie een bepaalde vraagstelling ten grondslag ligt komt er 
ook een bepaald antwoord uit de bus. Dit betekent dat een studie niet (beleids)neutraal 
is. Om iedereen aan zijn of baar trekken te laten komen dienen veiligbeidsstudies veel 
gedifferentieerder te zijn, veel meer informatie te geven. Daardoor worden ze veel com
plexer en minder gestructureerd. 

"De gebruiker zal ...een voor zijn probleemstelling geschikte samenhang tussen 
de diverse elementen in de studie moeten aanbrengen. Het verdient daarom 
aanbeveling in sommige gevallen, met name bij sterk controversiële veiligheids-
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problemen, niet één maar verschillende veiligheidsstudies te laten verrichten, 
met een uiteenlopende oriëntatie op de betreffende problematiek." (Smit, Gcerts 
en Tiemessen, 1983). 

Dit geldt in het bijzonder bij het nemen van principebesluiten. 

3.4J2 CAJ. VLEK 

C. Vlek (1987) onderscheidt twee verschillende visies op het kansbegrip en een daaruit 
voortvloeiende kijk op de beoordeling van de aanvaardbaarheid van risico. Hij onder
scheidt het technisch-statistische risicodenken en een psychologisch-besliskundige visie 
(ook wel de gokvisie en de beheersvisie). 

risico (volgens één van de definities uit 3.1 gedefinieerd) is een te beperkt begrip. 
Belangrijker is volgens Vlek de beheersbaarheid van de activiteit, risico nemen als uit
komst van een beslissingsprocedure dient niet de einduitkomst te zijn (wachten op de 
• S.p) maar er hoort een doorlopende beheersbaarheid te zijn. Er zijn drie soorten keuze
problemen bij het risiconemen. Namelijk bekende, tactische en nieuwe keuzeproblemen. De 

jgenaamde tactische keuzeproblemen kennen facetten van de beide andere typen. Groot
schalige invoering kan als een taktisch keuzeprobleem worden beschouwd. Bij nieuwe 
keuzeproblemen ligt de aandacht veelal op de externe kansen. De gokvisie komt hier naar 
voren. Daartegenover staat de beheersvisie die gericht is op interne kansen (gevolgen van 
menselijk handelen), en die meer naar voren kan komen bij bekende situaties. 

Binnen de gok- en beheersvisie worden de vragen 'hoe veilig is de activiteit?' en 'is 
de activiteit veilig genoeg?' verschillend beantwoord. In het geval van kernenergie, waar 
nog onvoldoende ongevalsstatistieken zijn en dus op basis van scenario's een idee ge
vormd moet worden over de faalkansen en de gevolgen van ongevallen, leidt dit tot de 
volgende antwoorden. 

Hoe veilig is de activiteit? 
Vanuit een gokvisie zal worden gekeken naar de geloofwaardigheid en de ernst van 
een ongeval Binnen de beheersvisie wordt gekeken naar de geschatte beheersbaar
heid van een ongeval 

Is de activiteit veilig genoeg? 
In het geval van de gokvisie is een activiteit veilig genoeg als de risico-baten 
balans positief of optimaal is. In het andere geval is dit zo als de verwachte onge
wenste gebeurtenissen beheersbaar zijn. 

Risicomanagement bevat elementen vanbeidc visies. Op die manier kan de benadering van 
het ondernemen van risicovolle activiteiten, zoals kernenergie, volgens Vlek 

tegemoet komen aan kritiek op technisch-statistisch georiënteerde risicoanalyses; 
voorzien in een veiligheidsbeleid dat past bij de aard van een activiteit (bekend: dan 
meer gebruik van frequentie-statistieken, nieuw: scenariobouw); 
plaats bieden aan probabilistische risicoanalyses. 

Als consequentie van zijn ideeën stett Vlek dat kwantitatieve risicoschattingen niet 
voldoende zijn bij het nemen van besluiten. Belangrijker is inzicht in de procesmatige 
beheersbaarheid van de activiteit en een beschrijving van mogelijke ongevalsscenario's. 
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Verder zou overheidsbeleid inzake veiligheid moeten aansluiten bij de manier waarop 
persoonlijk risico aanvaard wordt. Deze persoonlijke aanvaarding berust op 

noodzakelijkheid van de voordelen; 
ernst van de mogelijke ongevallen; 
waargenomen beheersbaarheid van de activiteit. 

In de rest van deze studie interpreteer ik het begrip 'beheersbaarheid' iets ruimer dan 
Vlek het bedoelt. Slaat bij hem 'beheersbaarheid' op de actieve invloed die de mens kan 
uitoefenen op het proces, ik breid het uit tot een inherente beheersbaarheid (inherente 
veiligheid). Dat wil zeggen een beheersbaarheid die absoluut is, waarbij de kans wiskundig 
gelijk is aan 'nul'. 
Hoewel de invalshoek van Vlek en Stallen verschilt met die van Smit kan er naar mijn 
idee wel een soort gemeenschappelijke noemer worden onderscheiden. Toegespitst op 
kernenergie kan worden gesteld dat zowel Vlek als Smit een kwantitatieve PRA niet 
voldoende vinden als beschrijving van het risico van een installatie. Dit komt voort uit 
bet feit dat risico niet in één dimensie valt te vatten, risico is in eerste instantie een 
psychologisch begrip. Er kan wel een schatting van kansen plaatsvinden van ongewenste 
gebeurtenissen binnen een risicoanalyse. Mensen hebben persoonlijke opvattingen over 
risico. Een volwaardige risicostudie zal voor iedereen war te bieden moeten hebben. Om 
een volledig beeld van het risico te kunnen bieden dient er daarom een uitgebreide 
beschrijving te worden gemaakt van ongevalsscenario s en gevolgen, en van de beheers
baarheid van de activiteit. 

Wordt een risicostudie uitgevoerd en gebruikt in een beslissingsprocedure dan kan die 
beslissing niet alleen worden genomen op basis van een 'kansencriterium'. De uiteindelijke 
besluiten dienen te worden genomen op basis van verschillende scenario's met daarin ook 
aandacht voor de voordelen van de activiteit en de noodzakelijkheid ervan. 

35 BESLISSINGSCRITERIA BU DE OVERHEID 

In de politieke praktijk spelen eenvoudige beslissingscriteria, gebaseerd op kansen, wél 
een rol. We zagen in 13 daarvan voorbeelden: de 1MP-M norm voor het groepsrisico en 
de RVP norm. De status van beide normen is officieel: beleidsondersteunend. Dat wil 
zeggen dat het wel of niet aanvaardbaar zijn van kernenergie niet uitsluitend wordt 
gebaseerd op de uitkomst van toetsing aan deze normen. Zo staat naast de RVP norm in 
de PKB procedure "Vestigingsplaatsen Kerncentrales" een uitgebreide multi-criteria analyse 
beschreven. Hiervoor worden wél vele vormen van gevolgen geformuleerd en gewogen (oa. 
via multi-criteria analyse). 

Wellicht ten overvloede wil ik hier opmerken dat er in beide nonnen geen afweging 
zit van de voordelen van de activiteit. Alleen in het grijze gebied van de IMP-M norm 
komt dit naar voren. 

Op zich lijken theorie (Smit en Vlek) en praktijk dus niet zo heel ver van elkaar te 
staan: voor afweging door de overheid worden veel mogelijke gevolgen beschreven (PKB, 
1985). In werkelijkheid is er echter door deze criteria een grote nadruk ontstaan in de 
discussie op 'kansen versus gevolgen van ongevallen'. Dit heeft tot gevolg dat de proba
bilistische risico analyses een onevenredig zwaar gewicht krijgen in de discussie en 
besluitvonning. 
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HOOFDSTUK 4 INTERVIEWS 

In de vorige hoofdstukken werden als probleemvelden in de kernenergiediscussic 
nccRcvcn (,oc c r wordt aangekeken tegen de aanvaardbaarheid van de risico's van 

kernenergie en de bruikbaarheid van de PRA methodiek voor het veilighcidsdebat. 
Aan bei eind van hoofdstuk 2 werd aangegeven welke eisen de Nederlandse overheid 

stelt aan een PRA. Bij de openbare discussie is er een aantal (groepen) mensen die vanuit 
bun maatschappelijke positie betrokken zijn bij het kernenergiedebat- Er valt een opsplit
sing te maken in vier sectoren: de overheid, de industrie, de milieubeweging en de we
tenschap. 

Binnen deze groepen zijn differentiaties aan te wijzen. Om door middel van een klein 
aantal gesprekken toch zo veel mogelijk verschillende invalshoeken aan bod te laten 
komen heb ik de volgende keuze gemaakt. Ik heb interviews gehouden met ambtenaren 
van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (VROM) 
en het ministerie van Economische Zaken (EZ). Te verwachten viel, vooraf, dat deze 
twee ministeries een verschillende benadering hebben van (de risico's van) kernenergie. 
Als representant van de milieubeweging heb ik de Stichting Natuur en Milieu (Stichting 
N&M) geïnterviewd omdat men hier ook met name op wetenschappelijke wijze aan de 
discussie deelneemt. 

Op wetenschappelijk gebied is het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een 
belangrijk instituut vanwege bet feit dat zij voor de overheid adviezen formuleert ten 
aanzien van veiligheid van kerncentrales. 
'De Boerderij' van de Universiteit van Twente (hier verder aangeduid als SMIT) is een 
instituut dat onder meer bekend is door haar kritische rapporten over risicostudies. In 
deze rapporten werd ook vaak een (tegen)berekening van de effecten van kernongevallen 
uitgevoerd. 

Een lijst van namen van de gesprekspartners is achterin dit verslag opgenomen (Bijla
ge A). 

In Hoofdstuk 3 werd al aangegeven dat de antwoorden op bovenstaande vragen over 
bet algemeen niet los van e'kaar staan maar onderling samenhangen. In paragraaf 4.2 
wordt aangegeven hoe, volgens mij, de antwoorden van de betrokkenen in een kader zijn 
te passen. Tevens zullen daarbij enkele kritische kanttekeningen worden geplaatst ten 
aanzien van de standpunten. 

Aan het eind van dit hoofdstuk zullen tenslotte de verschillende meningen naast 
elkaar, en naast de ideeën van Vlek en Smit worden gelegd. Op basis van deze vergelij
kingen worden enkele conclusies getrokken uit de interviews. 

4.1 WEERGAVE VAN DE GESPREKKEN 

Zoals al werd gezegd waren de interviews in eerste instantie bedoeld om de visie van 
de geprekspartners op de aanvaardbaarheid(scriteria) van risico's van kernenergie en de 
bruikbaarheid van PRA studies voor bet Nederlandse beleid te achterhalen. Daartoe heb ik 
drie hoofdvragen gesteld: 

Hoe definieert u 'risico'? Volgens een van de definities uit paragraaf 3.1 of anders? 
Wanneer is het risico van kernenergie (on)aanvaardbaar; welk criterium wordt ge-
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hanteerd (bijvoorbeeld de IMP-M norm)? 
Wat is de waarde van PRAs? 

De interviews werden eind oktober 1987 gehouden. Als inleiding op het interview had 
ik van te voren een eerste verste van Hoofdstuk 3 ( paragrafen 3.1 - 33) toegestuurd. 
Verdere details zijn te vinden in bijlage A, 

In de volgende sub-paragrafen zal puntsgewijs worden aangegeven welke antwoorden 
werden gegeven. 

4.L1 DE DEFINITIE VAN RISICO 

HET MINISTERIE VAN VROM 

Men onderscheidt twee vormen van risico. Ten eerste is er een individueel risico dat 
wordt gedefinieerd als kans op overlijden van een individu. Daarnaast is er het groepsri-
sico. Dit wordt gedefinieerd als risico = kans x omvang, waarbij de omvang staat voor 
het aantal dodelijke slachtoffers binnen een groep en binnen een termijn van één jaar. 
De koppeling van omvang en kans zal altijd gehanteerd moeten worden: 

"Hooguit in spraakgebruik is er sprake van loskoppeling". 

Hiermee wordt de definitie zoals die in het ШР-Milieubeheer 1986-1990 wordt gehan
teerd gevolgd. Risico wordt uitgedrukt in aantal doden per tijdseenheid. Slachtoffers die 
na een periode van een jaar vallen tellen niet mee. 

HET MINISTERIE VAN EZ 

Hier wil men zich niet vastleggen op de productrelatie van kans en gevolg. Er wordt 
gesproken van 

"...een kanselement e** een omvangelemenL Binnen de rijksoverheid is er een 
redelijke acceptatie van: 'risico heeft elementen kans en gevolg'. Of dat nou 
toevallig die van het IMP moet zijn ,met name die van groepsrisico's? Daar is 
nog een discussie over mogelijk; zoals ook in het IMP is aangegeven." 

Wel wordt een toevoeging gemaakt. 

"...in het verleden was de beoordeling van de veiligheid gekoppeld aan de 
gevolgen. De '-<uis weeg je daar in." 

De gevolgen van een ongeval kunnen leiden tot verschillende risico's: 

"...economische risico's, milieurisico's, politieke risico's en neem maar op" 

Om te komen tot een beeld van liet' risico worden deze verschillende soorten risico 
gekoppeld via onder'Inge weging. Deze weging vindt plaats op een manier dte niet zomaar 
als een blauwdruk klaar ligt: 

- 36 -



"Er zijn een aantal, in de vorm van bezwaren geformuleerde eigenschappen 
(van kernenergie). Die worden op een goudschaaltje gewogen en daar geven wij 
els ambtenaar aan onze minister een bepaald advies over. Dat gouden wceg-
jchaaltje staat niet in de kast; dat is je fingerspitzen gevoel. Daar zit een zee 
van belangen bij, of laat ik zeggen niet eens belangen maar onzekerheden die 
je tot een bepaald oordeel kunnen laten komen." 

ECN 

De heer Speelman vindt dat er vele aspekten zijn aan risico, milieueffecten, directe en 
latere slachtoffers, economische schade etc. In veiligheidsstudies wordt risico = kans x 
gevolg aangehouden. Hij geeft geen expliciete mening over hoe het gevolg uitgedrukt 
dient te worden. 

*Risico is niet uit te drukken als één getal. Het is moeilijk te kwantificeren 
omdaï verschillende aspecten een rol kunnen spelen. Hoe je die bij elkaar moet 
optellen, dat weet ik niet Bovendien risico is aan de ene kant kans op verlies 
maar er hoort ook nog een kans bij. En hoe je die kans moet hanteren? Het is 
een wijd begrip, dat ook wijd gebruikt wordt en waar geen scherpe definitie 
voor te geven is.' 

DE STICHTING N&M 

De Stichting Natuur en Milieu heeft een afwijkende mening over de invulling van hel 
risicobegrip. Risico is evenredig met de mogelijke omvang van een ongeval 

"Wij zitten op de lijn van het maximaal toelaatbare ongeval. Wij kijken niet 
zozeer naar de kans." 

Later wordt daar aan toegevoegd: 

"We hebbeo ons niet zozeer vastgelegd op een maximaal ongeval. De 10% 
brontenn is voor ons onaanvaardbaar. Ook die van 1%. Ergens is er natuurlijk 
een grens; van dat het niet meer zo is. Dat argument telt dan niet meer zo 
zwaar. Ergens is de kans zo klein dan is het niet meer relevant gezien het 
effect bij die kleine kans. Dat is een glijdende schaal, maar waar nou precies 
bet omslagpunt valt..." 

Dat de stichting de omvang zou uitdrukken in termen van aantallen doden is slechts 
schijn. 

"Het speerpunt ligt op het effect voor de mens en nu ook op de landbouw omdat 
pragmatisch de discussie daarop gericht is. Er zit een zeker pragmatisme aan. De 
hele kernenergiediscussie is in zekere zin een gevecht om de publieke opinie. Je 
kijkt waar je de meeste punten scoort Bovendien, behalve dat je kunt zeggen dat 
het effect heeft kun je niet precies aangeven welke effecten het zou kunnen heb
ben. We hebben ook steeds gezegd dat je die beter zou moeten bekijken.* 

SMIT 

Hij acht geen van de vijf definities zoals die in paragraaf 3.1 werden geformuleerd, 
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bruikbaar. 

"De vraag is waarvoor je ze zou willen gebruiken en ik kan me voorstellen dat een 
bepaald soort definitie bruikbaar is voor een bepaald doel. Soms kan het element 
van kansen een rol spelen, soms ligt sterk de nadruk op de omvang van een bepaald 
soort gevolgen en soms kun je het product van de twee nemen als maat voor risico. 
Dat kan soms nuttig zijn. Elementen van kans en gevolg spelen een roL De eerste 
twee definities zijn niet adequaat. Meer heb je aan een gedifferentieerd beeld van 
het kunnen optreden van ongewenste gebeurtenissenen wat daarvan de gevolgen zijn 
en hoe je die gevolgen karakteriseert." 

4.1.2 AANVAARDBAARHEID VAN RISICO'S 

HET MINISTERIE VAN VROM 

Hier wil men (uiteraard) de IMP-M nonnen hanteren. Er is een bovengrens aan het 
aanvaardbare risico gegeven. Er is bewust geen bovengrens aan de omvang gesteld omdat 
het leven niet zodanig ingericht kan worden dat grote gevolgen uit te sluiten zijn. De 
gevolgen wordt uitgedrukt in aantallen doden. Hoewel men vindt dat alle risicovolle 
activiteiten in het IMP plaatje kunnen worden ondergebracht, zijn er toch bepaalde 
factoren die niet aan bod komen. Zo wordt bijvoorbeeld een vreemdheidsfactor genoemd. 

"Stel dat je twee activiteiten hebt die in principe hetzelfde risico zouden 
opleveren, die zullen in werkelijkheid toch tot een totaal verschillende aan
vaardbaarheid kunnen leiden. Sterker nog, ik kan een voorbeeld noemen als het 
verkeer, wat het grootste risico op zich neemt, want je weet zeker dat je zo'n 
1500 a 2000 doden per jaar krijgt en kernenergie, waarbij je relatief gezien 
natuurlijk geen doden krijgt. De perceptie ligt heel anders. Ik denk dat in de 
waardering, in de aanvaardbaarheid van risico's een paar factoren een rol 
spelen. Dat is onder andere wat je noemt een vreemdheidsfactor, de vertrouwd
heid met het onderwerp. Het verkeer daar ben je vertrouwd mee, dat aanvaard 
je dus op zich, en ja, en dan het omgekeerde ...een angstgevoel ...bijvoorbeeld 
van kernenergie. Waarbij je dan ook de gevaren en risico's fout gaat inschat
ten. Datis een psychologisch argument. Het tweede is ...dat er ook een afwe
ging plaatsvindt van het risico ten opzichte van het nut, ...ook nut wat je zou 
ontberen als je de toepassing niet doet, speelt een roL 
Dat zijn elementen waarbij ik denk dat die bij de waardering van de aanvaardbaar
heid van risico wel ergens in uit zullen moeten komen." 

Het blijkt wel te lastig deze elementen in een norm te krijgen want voor bijvoorbeeld 
'angst' geldt: 

"...dat misschien verschillende gradaties van angst bestaan. De vraag is natuur
lijk 'hoe kun je, moet je of kun je, dat vertalen naar bepaalde normen?'. ...het 
is ook verkeerd om te zeggen 'we mogen geen normen stellen.' Een persoonlij
ke opvatting kan anders zijn dan in de rest van het land." 

Dit probleem wordt doorgeschoven naar het politieke debat. De IMP-M normen kunnen 
slechts beleidsonderbouwend zijn. Zeker voor een activiteit als kernenergie. 
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"In gevallen dat je met politiek niet zo beladen onderwerpen komt, met een 
activiteit die in principe geaccepteerd is, kun je het IMP-M gebruiken. Dan 
werkt het prima. Als je naar dit plaatje kijkt dan zie je wel degelijk dat een 
activiteit op het gebied van kernenergie daar puur in past. Daar ga je wel naar 
kijken. Maar daarmee is op zich de politieke discussie niet mee afgesloten. De 
besluitvorming over kernenergie is louter en alleen nog maar een politieke 
discussie en de rest is onderbouwend materiaal, op zich geeft dat geen door
slag; tenzij je kunt aantonen dat je al zover buiten je eigen normstelling bent 
dat het bij voorbaat al politiek onhaalbaar zou zijn.* 

De norm wordt dus zeker niet als losstaand van politieke besluitvorming gezien. 

Tussen het IMP-M en het ALARA principe bestaat geen gespannen verhouding 
volgens de heer van Halem: het IMP-M zegt hetzelfde als het ALARA. Als de lijn van de 
overgang van 'nadere toetsing' en 'aanvaardbaar' is bereikt is er sprake van ALARA. 

HET MINISTERIE VAN EZ 

EZ vindt dat over de IMP-M norm nog gediscussieerd kan worden. De aanvaardbaar
heid wordt op de volgende manier besloten: 

"We hebben alle argumenten die in de discussie over kernenergie een rol 
spelen, over de toepassing van kernenergietechnologie als zodanig, gewogen en 
daarbij is dus dezelfde benadering gekozen als is aangedragen in het rapport 
van de Stuurgroep. Waarbij dus alle facetten, veiligheid, radioactief afval, 
proliferatie, lokaties etcetera zijn gewogen, weergegeven. Dat leidt tot een 
conclusie: of je op basis van die overweging, die intrinsiek is als het ware wel 
of niet tot de conclusie kan komen of je het verantwoord vindt met kernener
gie door te gaan. Als je daar het antwoord 'ja' op geeft dan zeg je van 'Goed, 
nou ga ik kijken of het binnen de energiepolitieke context verantwoord of 
nodig is, of wat dan ook, te komen tot een oordeel of het wel of niet nodig is 
om met kernenergie door te gaan." 

Na deze 'intrinsieke' beoordeling komt de zogenaamde beleidsmatige beoordeling. Hier 
speelt een energiepolitiek facet een rol: inschatting van de energiemarkt, beschikbaar
heid van alternatieven, besparingen, behoefteramingen etcetera. Daarnaast wordt gekeken 
naar milieu-, economische- en ruimtelijke ordeningsaspecten. 

"Dan ben je met een systeem bezig dat betrekkelijk objectiveerbaar is. De 
volgende fase is absoluut niet objectiveerbaar, of laten we zeggen niet objecti
veerbaar in absolute zin. En dat is dan: maatschappelijk draagvlak, politiek, of 
weet ik veel wat." 

Bij EZ ziet het 'plaatje' er dan als volgt uit: 
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politieke uitspraak over 
de aanvaardbaarheid 

Figuur 4.1 Achtereenvolgende fasen van het beslissingsproces bij kernenergie, volgens 
EZ. 

Bij de beleidsmatige beoordeling wordt in tegenstelling tot de eerste fase gekeken naar 
de verhouding tot andere energiedragers. 

ECN 

Ook bij ECN vindt mei. het belangrijk te kijken naar de alternatieven. Bij een verge
lijking tussen verschillende opties zegt de heer Speelman , onder voorbehoud dat de 
cijfers kloppen: 

"Als ik die andere risico's zie dan weet ik het zo net nog niet.." 

DE STICHTING N&M 

In het verlengde van het standpunt ten aanzien van de te hanteren definitie van 
risico kijkt men naar de maximaal aanvaardbare gevolgen. Men kan niet precies aangeven 
wat dit maximum is. Belangrijk zijn de gevolgen in de tijd. 

"Mag je toekomstige generaties opzadelen met risico's? Zij hebben er nooit 
voordeel van gehad. Daar ligt de verhouding lusten / lasten hekauu»J scheef." 
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Dit staat overigens wel lijnrecht tegenover het EZ standpunt dat: 

'...doden in de toekomst wegen niet zwaarder dan doden nu want is het zeker 
dat ze zullen vallen?" 

Zoals we eerder zagen is het wel zo dat erkend wordt dat als de gevolgen bewezen 
klein zijn bet kanselement mee gaat spelen: 

"Ergens is de kans zo klein, dan is het niet meer relevant gezien het effect. 
Ma*r waar nou precies het omslagpunt valt...?" 

SMIT 

Smit wil een activiteit niet uitsluitend beoordelen op het risico-aspect. Een activiteit 
moet in zijn geheel worden bekeken: is een bepaalde activiteit gewenst of niet? Je kunt 
niet zeggen dat kleine kansen niet beschouwd hoeven te worden: 

'...daarvan kun je zeggen: dat is een berekende kans, die kans is van nul en 
generlei waarde in absolute zin want er zijn zoveel mogelijke gebeurtenissen 
toch buiten beschouwing gebleven dat er goed een ongeval kan plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld een oorlogssituatie is buiten beschouwing gebleven omdat men 
vindt dat je daar geen rekening mee kunt houden. En dat is niet omdat de 
kans op oorlog zo klein is." 

4.13 BRUIKBAARHEID VAN DE PRA 

HET MINISTERIE VAN VROM 

Hier vindt men dat een PRA studie geschikt is om beleid op te baseren. Op basis van 
een PRA kan gezegd worden dat een centrale een bepaalde veiligheid heeft: 

"Je zoekt naar dominante scenario's, dat is eenrekentechnisch gebeuren. Je zult 
niet een groot 'restrisico' houden; dat is een kwestie van techniek. Een PRA 
kan zo toegespitst zijn dat je wel eens kleine dingen vergeet. Maar juist die 
kleine dingen kunnen van groot belang zijn in het gebied 'kleine kansen-
grote gevolgen' want daar speelt het juist. Maar dat betekent nog niet dat het 
onbruikbaar wordt. Als de kans zeer snel naar nul gaat en de bandbreedte 
eindig blijft kun je zeggen dat je in het veilige gebied blijft." 

Een PRA is in de eerste instantie geschikt voor bet verbeteren van de veiligheid of voor 
vergumnngverlening. 

HET MINISTERIE VAN EZ 

EZ laat ook een optimistisch geluid boren over PRA's. De onzekerheidsintervallen, ook 
wel onbctrouwbaarneidsintervaUen genoemd zijn er wél maar er is sprake van een para
doxale situatie: 
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"De onzekerheid wordt kleiner, maar omdat je meer in detail weet lijkt het of 
de onzekerheid groter wordt." 

Van de andere kant is hier in Nederland een PRA alléén toch niet geschikt om beleid op 
te baseren: 

'Voor besluitvorming als zodanig is een PRA niet een overheersend instrument 
en kan dat ook niet zijn, juist omdat er zo'n stuk onzekerheid aan zit. Wan* 
neer je een PRA globaal houdt dan zijn er mensen die noemen dat een PRA 
zoals dat bijvoorbeeld gedaan is voor die Duitse risico analyse. Daar heeft men 
(gezegd we) baseren ons op dfe reference plant. In de Nederlandse situatie heb 
je dat niet." 

ECN 

De heer Speelman vindt in ieder geval dat PRA's volledig zijn (Speelman, 1987). 
Waarbij volledig betekent: met de kennis die men heeft 

"Er zijn geen dingen weggelaten. Als er dingen zijn weggelaten waren dat 
dingen die men niet relevant vond of dingen die men niet onderkend heeft 
Dingen die niet relevant zijn zijn dingen waarvan je veronderstelt dat ze geen 
invloed hebben op het eindresultaat Soms blijkt dat je je wat hebt vergist Je 
moet kunnen schatten wat de onzekerheid is. Het gaat om de relevantie van 
processen die je niet zeker kent." 

Beleid op basis van de risicostudies is heel wel te maken. 

"Ik denk dat je het risico van kernenergie, doordat deze rapporten verschenen 
zijn, vrij redelijk kan afschaften. Je kan voorwaarden opleggen waaraan een 
centrale moet voldoen. Risico studies kunnen en moeten gebruikt worden bij 
het maken van beleid. Het is een bron van informatie ...het is een hulpmiddel/ 

In het ECN rapport "Reactorongevallen opnieuw bezien" (ECN, 1987), waarvan de heer 
Speelman een van de auteurs is, worden ongevalsverlopen met een kans van optreden, 
kleiner dan 10~9 per jaar weggelaten. In het telefonische na-interview naar aanleiding 
van het verschijnen van dit rapport zegt de heer Speelman: 

"De kansen van 10~9 zijn zó klein geworden dat dat buiten ons menselijk 
voorstellingsvermogen valt en de bepaling van deze kansen is zó moeilijk dat 
het vak van de risicoanalyse zijn waardebegint te verliezen. Een analyse heeft 
in dat gebied alleen nog een relatieve waarde." 

In het rapport staan bij ongevalsscenario's die leiden tot brontermen van 10%, kansen 
aangegeven die liggen in de orde van 10~10 per jaar. Dus maar een factor 10 beneden 
wat het ECN nog meeneemt maar wel een bronterm die erg groot is. De heer Speelman 
vindt het niet reëel om te praten over de 10% bronterm: 

"Nee, we zeggen dat sluiten we uit en als je dat uitrekent dan kom je wellicht 
op getallen van 10*10, dat is iets anders. Wij vinden die processen zover 
buiten de realiteit dat we zeggen 'dit sluiten we uit'. Deterministisch sluiten 
we dat uit Probabilistisch komt nooit ergens het getal nul uit. De filosofie is 
dat de probabilistische benadering zijn limiet nadert en daar kun je dan een 
grens voor zetten. Maar dat is meer een kwestie van filosofie dan van weten-
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schap." 

DE STICHTING N&M 

Voor de Stichting N&M staat de PRA techniek nog te veel in de kinderschoenen om 
als een absoluut beslissingscriterium te gebruiken. 

"Het mag niet de basis zijn waarop de beslissing valt omdat aan de studie zelf ...nogal 
wat onvolkomenheden zijn die je bij de besluitvorming ...wel mee moet nemen." 

SMIT 

Voor de heer Smit geldt dat de PRA niet zomaar bruikbaar is voor beleid want aan de 
kansen die je berekent kun je geen absolute waarde toekennen. Een PRA is dus bruikbaar 
om zwakke plekken in een installatie op te sporen (zie ook hierboven). 

In de tabel op de volgende pagina staat kort weergegeven hoe de gesprekspartners ten 
opzichte van enkele toetsingspunten staan. 

42 DE ANTWOORDEN NOG EENS Ш EEN KADER 

Uit de antwoorden op de interviews heb ik geprobeerd af te leiden of de geïnterview
den ook volgens een bepaald basisidee over risico's en risicomanagement redeneren ten 
aanzien van het beleid bij kernenergie. Waar nodig heb ik gebruik gemaakt van enig 
aanvullend materiaal. 

Zoals in hoofdstuk 3 al duidelijk werd kan er een samenhang verwacht worden in de 
gegeven antwoorden. Vóórdat ik daarop in ga zal ik echter schematisch aangeven langs 
welke lijnen de geïnterviewden zich de besluitvorming over kernenergie voorstellen. 
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VROM E2 ECN SNM SMIT 
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BAAR IS? 

nee, met d ien 
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WANNEER IS 
HET RISICO 
A A N V A A R D 
BAAR? 

RVP en IMPM RVP en nu t van 
de a c t i v i t e i t 

als t iet r i s i co 
k le ine r is dan 
da t van de 
a l t e r n a t i e v e n 

p r ima i r a f h a n 
ke l i j k van de 
maximaal moge
l i j ke gevo lgen 

wo rd t bepaald 
d m v . een maat
schappe l i j k 
bes lu i t 

RISICO WORDT 
U ITGEDRUKT 
I N : 

acute d o d e n , 
ook anders maar 
daarvoor geen 
normen opges te ld 

vele vormen van 
r i s i c o , ech te r 
n a d r u k op acute 
s lach to f fe rs 

vele vormen v a n 
r i s i c o , ech te r 
n a d r u k op acute 
s l ach to f f e rs 

vele vormen van 
r i s i c o , ech te r 
n a d r u k op acute 
s lach to f fe rs 

vele vormen van 
r i s i co , ech te r 
n a d r u k op acute 
s lach to f fe rs 

IN HOEVERRE 
IS EEN PRA 
B R U I K B A A R IN 
BELEID? 

zeer g o e d , voor 
zover g e b r u i k t 
voor IMPM en 
r i s i coscha t t i ng 

rede l i j k g o e d , 
kan geen oveV-
heersende ro l 
spelen 

zeer g o e d , 
onmisbaar 

n ie t . e v t . b i j 
ve r g u n n ing s v e r 
len ing 

b i j v e r g u n n i n g s 
v e r l e n i n g 
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R A T I E PRA 'S? 

geen du ide l i j k 
s t a n d p u n t 

g o e d , maar o n -
z e k e r h e i d i n t e i -
va l len g roo t 

goed nee nee 



HET MINISTERIE VAN VROM 

In eerste instantie wordt kernenergie getoetst aan twee criteria: hel RVP criterium uit 
het verleden en de pas ontwikkelde 1MP-M norm. Daarbij vindt een eerste toetsing plaats 
met behulp van een generieke PRA ẑoals het ECN brontermen rapport (ECN, 1987) plus 
vervolgstudies. 

Op dit moment, augustus 1988, vindt deze eerste toetsingsronde plaats. Tegelijkertijd 
zijn de diverse studies aan de Tweede Kamer toegestuurd. Er vindt thans dus ook een 
politieke beoordeling plaats. Krijgt de verdere uitbouw van kernenergie een groen signaal 
dan volgt een tweede ronde. 

Deze tweede keer gebeurt deze beoordeling op basis van een plant-specifieke PRA 
(Versteeg en Visser, 1987). Er zijn drie kanttekeningen te plaatsen bij deze voorstelling. 

(1) Op dit moment heeft VROM nog geen standpunt ingenomen ten aanzien van het ECN 
rapport waar een ondergrens wordt aangegeven voor de kans (zie ook paragraaf 35) 
en de 10% bronterm voor onmogelijk wordt gehouden. 

(2) Bij gebruik van een PRA wordt over de onzekerheidsintervallen gezegd (Visser en 
Versteeg): 

"One has to deal with the large uncertainty bands (up to 4 decades between the 5% 
percentile value and the 95% pecentile value) indicated in this report (NUREG 1150, 
RK). The decisionmaker should be aware of these uncertanties and the factors which 
contribute to these uncertanties. ..In assessing the calculated risk the mean value 
will be of major importance and fulfilling the role of best estimate value although 
the size and shape of the uncertainty intervals will be of interest as well." 

Zoals hiervoor al werd vermeld (hoofdstuk 3) liggen de schattingen voor de gemid
delde frequentie hoger dan de mediaan; waardoor de kans die beschouwd wordt, aan 
de conservatieve kant ligt; 

(3) VROM houdt zich voor wat betreft deze criteria slechts bezig met acute doden. 
Andere elementen zoals economische schade worden doorverwezen naar de politieke 
arena. 
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voldaan? 
optie is (nu) 
niet haalbaar 

Figuur 4.2 De beoordeling van kernenergie volgens VROM. 

HET MINISTERIE VAN EZ 

De structuur die Economische Zaken voor ogen heeft werd al in de vorige paragraaf 
weergegeven (figuur 4.1). Ook hier kan een drietal opmerkingen worden geplaatst 

(1) Bij de drie afwegingsprocessen spelen adviezen van ЪиКеп' een roL Dit gebeurt 
door speciale adviesorganen zoals de CRV. Deze adviezen worden verwerkt en er 
rolt een ja/nee antwoord uit de bus. Hoe deze afwegingen worden gemaakt wordt 
niet precies duidelijk. De einduitkomsten zijn het best weergegeven in de PKB 
procedure "Vestigingsplaatsen Kerncentrales", deel A (PKB, 1985). Webbink (1988) 
geeft aan dat de afgelopen jaren (de periode na 1980) meer en meer "erkende" 
tegenstanders van kernenergie in adviesraden voor de regering terecht zijn gekomen. 
Op het eerste gezicht zon gedacht kunnen worden dat dit leidt tot een grotere 
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invloed van de antikemenergiebeweging op het beleid. Door middel van netwerkana
lyse laat bij zien dat het beleid niet alleen door de formele adviesorganen wordt 
bepaald maai dat als reactie informele contacten vanuit de pro-kernenergiebeweging 
steeds belangrijker worden voor het beleid. 

Schematisch wordt dit uitgebeeld als: 
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contacten I ^ overheid EZ overheid I ^ overheid EZ 
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Figuur 43 De verschiüvingen in het kernenergienetwerk tussen 1972 en 1984. 

(2) de besluiten vinden juist expliciet plaats op basis van een generieke PRA of een 
rapport met een aantal minimum eisen die aan nog te bouwen centrales gesteld 
kunnen worden. Het ECN rapport (ECN, 1987) geeft een aantal eisen die kunnen 
worden gesteld. Alleen als aan al die eisen kan worden voldaan kan er een vergun
ning worden verleend. Het ECN rapport geeft echter ook aan dat er nog strengere 
veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden die niet verder worden aangeduid. 
Uit de meeste bijdragen op het PRA congres (PSA '87) blijkt dat generieke informa
tie niet inwisselbaar is voor plant-specifieke informatie. Alleen als de informatie 
bij de besluitvorming gebaseerd is op een type reactor dat ook daadwerkelijk ge
bouwd gaat worden kan er sprake zijn van goede, gedetailleerde, kennis omtrent de 
werking en faalkansen van veiligheidsvoorzieningen en dergelijke; 

(3) EZ gaat er vanuit dat de huidige risico analyses een, hoewel onzeker, maar in geen 
geval geflatteerd beeld geven van de kwade kansen van kernenergie. Oftewel dat er 
geen effecten gevonden zullen worden in de toekomst die een grote invloed uitoefe
nen op het berekende risico. 
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ECN 

Hoewel ECN niet rechtstreeks betrokken is bij het formuleren van het beleid en daar 
dan ook geen officiële uitspraken over doet wil ik toch het beeld schetsen dat de heer 
Speelman bij mij achterliet over de afweging van risico's zoals hij die ziet. 

Dit model bestaat eruit dat van alle alternatieven de risico's worden bepaald. Uitein
delijk wordt dat alternatief gekozen met het laagste risico. Wat opvalt is 

(1) de op het eerste gezicht volstrekt mathematische benadering van het onderwerp, 
ondanks het feit dat, volgens de heer Speelman 'risico' niet zo eenvoudig uitgedrukt 
kan worden (paragraaf 4.1); 

(2) een expliciete afweging van het nut is niet aanwezig; 

(3) kansen die kleiner zijn dan 10~9 zijn gelijk te stellen aan nul want: niet meer 
voorstelbaar en rekentechnisch niet meer zinnig. 

DE STICHTING N&M 

Ook hier heeft men in theorie een eenvoudig beslissingsmodel voor ogen. 
Ten aanzien van het standpunt van de Stichting wil ik hier de volgende opmerkingen 

plaatsen: 

(1) Wat het maximale gevolg is dat mogelijk is kan niet worden aangegeven. Uit het 
interview blijkt wel dat de 10% bronterm die in het ECN rapport wordt uitgeslo
ten, door Olthof niet wordt uitgesloten; 

(2) er bestaat een punt waarbeneden het kansbegrip wél een rol gaat spelen. Wanneer 
dit het geval is werd niet duidelijk; 

(3) er zijn andere argumenten tegen kernenergie die op dit moment niet in bet brand
punt van de discussie worden gebracht door de Stichting. 
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Figuur 4.4 Besluitvormingsmodel voor de Stichting N&M. 

SMIT 

Over kernenergie zal eerst een principe discussie gevoerd moeten worden. Daarna kan 
de aandacht gericht worden op de beheersing van het risico (ingeval kernenergie op grote 
schaal wordt ingevoerd). In eerste instantie wordt dus niet gekeken naar bet precieze 
risico dat wordt genomen. Aangezien Smit weinig vertrouwen heeft in de absolute be
trouwbaarheid van de uitkomsten van risicostudies zal zo'n discussie voornamelijk moeten 
staan in het teken van de rechtvaardigheid van de activiteit. De precieze invulling van 
zo'n discussie blijft onduidelijk. 
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43 VERGELIJKING VAN DE STANDPUNTEN 

Zetten we nu alle opinies over risico naast elkaar dan valt op dat iedereen in eerste 
instantie een zeer genuanceerd beeld schetst van wat risico inhoudt. Een stapje verder, 
namelijk bij het bepalen hoe risico wordt afgewogen (welk risico is nog aanvaardbaar?) 
wordt het echter moeilijker alle nuanceringen aan te houden. Dit afwegingsproces wordt 
immers al snel te complex om zomaar te kunnen overzien. Er worden nu ook verschillen 
tussen de gesprekspartners duidelijk. Zo zien we dat bij de rijksoverheid de behoefte 
bestaat instrumenten te ontwikkelen om het geheel, op een mis of meer objectieve ma
nier, hanteerbaar te maken. De 1MP-M normen zijn hier een goed voorbeeld van. Risico 
wordt ten behoeve van dit instrument terug gebracht tot een tweedimensioneel probleem: 
aantallen acute doden per jaar. Andere dimensies worden voor een groot deel verwezen 
naar de politieke arena. 

De Stichting Natuur en Milieu betrekt in de discussie vrijwel geen principieel andere 
elementen dan door de overheid worden aangedragen. Er wordt wel over gedacht, maar 
uit tactische overwegingen richt zij zich op de punten die in de discussie staan. Haar 
houding blijft daardoor reactief van aard. Daardoor blijft de besluitvorming over kern
energie ook voor de Stichting een discussie die voornamelijkzal staan in het teken van 
aantallen dodelijke slachtoffers. 

Dezelfde lijn zien we terug bij de heer Speelman. Na een aanvankelijk genuanceerde 
benadering van de definitie van 'risico' lijkt het erop dat hij bij onderlinge vergelijking 
van een aantal alternatieven zich toch nog voornamelijk richt op een vergelijking op 
basis van het aantal slachtoffers. 

Bij het ministerie van EZ wordt een multicriteria analyse toegepast (zie bijvoorbeeld 
de PKB procedure "Vestigingsplaatsen Kerncentrales", deel a). Dit betekent overigens wél 
dat dit ministerie expliciet meerdere aspecten behandeld. Deze aanpak sluit aan bij de 
ideeën die Vlek en Stallen formuleerden in 23. Psychologische aspecten van risico 
worden doorgeschoven naar een tweede fase in het afwegingsproces. Dit is de afweging 
van de politieke en maatschappelijke haalbaarheid van de optie. 

Er lijkt niemand te zijn die aanstuurt op een principe discussie zoals Smit voorstelt 
als een van de mogelijkheden. De discussie loopt alsof er een 'beleidsbesluit' plaatsvindt. 

Rasmussen (1987) constateerde een kloof tussen voor- en tegenstanders van kernener
gie. De tegenstanders begrijpen niet dat scenario's met kansen die beneden 10~9 liggen 
onmogelijk zijn (dwz. niet zullen voorkomen). Een goede voorlichting op basis van ratio
nele argumenten zou volgens hem de oplossing zijn om uit de status quo te geraken. 

De kloof lijkt echter groter en meer paradigmatisch van aard. Daarmee bedoel ik dat 
de 'kloof niet op basis van meer of minder eenvoudige argumentatie valt te overbruggen. 
De verschillen bestaan veeleer door een volstrekt andere manier van denken, een andere 
'frame of mind'. De vraag lijkt mij dan ook gerechtvaardigd of er, zoals Shrader-Frechet-
te suggereerde wel sprake is van een ethische benadering van de 'ondergrens aan de 
kans'. Dat duidt namelijk op een doelbewuste keuze voor een standpunt terwijl de ver
schillende opvattingen, naar mijn mening op een psychologisch ander niveau zitten. 
Rasmussen gebruikt bijvoorbeeld het woord 'begrijpen' en niet 'vinden'. Bepaling van het 
standpunt ten opzichte van het gebruik van grenswaarden voor kansen is volgens mij 
echter niet zozeer een kwestie van begrip maar van een veel verdergaande manier van 
denken. Dus wél een kwestie van 'vinden' en niet zozeer van 'begrijpen'. 

Het theoretisch model uit hoofdstuk 2 doet hieraan naar mijn mening recht door een 
opdeling te maken tussen een meer rrequen&tische en een deterministische benadering: 
de gokvisie en de beheersvisie. Het meest eminent zal dit verschil naar voren komen in 
het gebied van de Ideine kansen en grote gevolgsn omdat daar de grenzen van de PRA 

- 50 • 



techniek duidelijk naar voren komen en de consequenties van ongeval'en zo ingrijpend 
kunnen zijn. 

Het is niet zo dat een groep of instantie slechts aandacht voor 6én van de strategieën 
heeft. EZ is voornamelijk georiënteerd op de ongevalskans maar daarnaast is er ook 
aandacht voor zaken als controlekamer layout en dergelijke. Kijken we echter naar de 
teneur vaa de gevoerde gesprekken dan lijken EZ, VROM en ECN zich voornamelijk te 
richten op de ongevalskansen en Smit en de Stichting N&M met name op de beheersbaar
heid van de ongevallen (ook wel geformuleerd in de vorm van aandacht voor de maximale 
omvang). 

Een goede illustratie hiervan is het volgende: bij ECN wordt de vraag naar de realiteit 
van de kleine kansen scenario's beantwoord door: vanaf een kans 10*9 is een scenario 
ondenkbaar; vanaf dit punt hoeft een centrale niet veiliger want de veiligheid is groot 
genoeg, of optimaal. 

Voor de Stichting N&M geldt: de gevolgen zouden nog verder kunnen, of moeten, 
worden verkleind dus theoretisch kan het nog veiliger. Daarbij wordt zelfs gekeken naar 
de scenario's die door ECN voor onmogelijk worden gehouden. Voor ECN betekent Ъе-
heersbaarheid' iets anders dan voor de Stichting N&M. In het Brontermenrapport geeft 
ECN aan dat er mogelijkheden bestaan om nóg meer veiligheidsmaatregelen te nemen. 
Deze zijn echter niet meegenomen in de berekeningen omdat de bijdrage te klem is, 
getuige deze curieuze zinsnede: 

"De scenario's die eindigen in het gebied 'uit te sluiten brontermen' zijn alle scena
rio's die niet alleen moeten worden uitgesloten, maar door het treffen van maatre
gelen en het aanbrengen van voorzieningen ook uitgesloten kunnen worden." 

Als ik deze zin goed interpreteer geeft ECN hiermee aan dat bepaalde ongevallen 
uitgesloten kunnen worden, maar dat op nog zekerder dan zeker gespeeld kan worden. 
Daaruit blijkt dat ECN 'beheersbaarheid' in eerste Lstantie benadert vanuit het idee dat 
een PRA nu eenmaal nooit een kans = 'nul' oplevert en er dus een drempelwaarde voor 
de kans gekozen moet worden. Als deze maar laag genoeg wordt genomen (en lf>9 is 
internationaal gezien erg laag) wordt de activiteit "bcheersd'. Deze redenering wordt in 
het rapport enigszins verhuld omdat de technische grenzen gelijk liggen aan de gekozen 
drempelwaarde. Uit het interview met Speelman blijit dat er wel degelijk ook vanuit een 
'drempelwaarde' wordt geredeneerd. 

Er wordt derhalve vooraf een keuze gemaakt in deze beleidsstudie binnen de frequen-
tistische idee. De oorzaak van deze keuze ligt in ее-i kosten/baten analyse die impliciet 
wordt gemaakt: een extra voorziening kost geld en het effect wordt betwijfeld. Ook bij 
EZ spelen deze afwegingen een rol. 

Aan de andere kant spelen voor de Stichting N&M en Smit argumenten als de lange 
termijn effecten en de gevolgen voor het milieu mee. 

In deze paragraaf heb ik de vijf geïnterviewden geprobeerd te plaatsen aan de hand 
van de manier waarop zij de kernenergiediscussie structureren, in de manier waarop risico 
wordt gedefinieerd en welke informatie men uit de risico analyse wil halen. In hst vol
gende hoofdstuk zal ik hieruit conclusies trekken. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES 

ID het voorafgaande werd een beeld geschetst van de (on)mogelijkhedcn van probabi
listische risicostudies. Zo bleek dat de PRA techniek nooit Volledig' kan zijn. Dat wil 
zeggen dat niet alle ongevalsverlopcn beschreven en van een kans voorzien kunnen zijn. 
Nu is dit binnen een bepaalde gedachtengang in Je praktijk ook niet nodig. Op een 
gegeven moment zijn de kansen, behorende bij een bepaald scenario, zodanig klein ten 
opzichte van het totale berekende risico dat de bijdrage tot dit totale risico te verwaar
lozen is. Het risico wordt niet onderschat door dit scenario weg te laten. Dit geldt dus 
binnen een bepaald gezichtspunt. Hierbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen. 

In de eerste plaats wordt er stilzwijgend van uitgegaan dat berekende 'kansen' een 
zekere absolute geldigheid hebben. Dit geldt zelfs voor een relatieve vergelijking van 
twee scenario's die niet te veel op elkaar lijken. De kansen van twee verschillende 
ongevalsverlopen vergelijken is wel mogelijk mits de nodige voorzichtigheid wordt gehan
teerd. Eenzelfde pomp die bijvoorbeeld een rol speelt in beide scenario's kan heel goed 
op een verschillende wijze belast worden. Het is dan niet zonder meer mogelijk de faal
kansen tegen elkaar weg te strepen. 

Een tweede onderliggende vooronderstelling is dat alle fysische effecten die bijdragen 
tot het risico bekend zijn. Of, tenminste, er wordt van uitgegaan dat de nog niet (volle
dig) bekende fysische processen geen invloed hebben (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 
de heer Speelman in paragraaf 4.13) Voorbeelden uit het recente verleden (zie bijvoor
beeld paragraaf 223) tonen aan dat dit een optimistisch standpunt is. Uit de interviews 
blijkt dat dit 'technologisch optimisme' te vinden is bij de twee ministeries en ECN, 
waarbij met name EZ en VROM de neiging hebben de getallen een min of meer absolute 
waarde toe te kennen. Dit komt althans tot uitdrukking in de interviews. Uit deze in
terviews blijkt immers dat men denkt een redelijk beeld van de risico's te krijgen uit 
PRA studies. 

Gezien de fundamentele onmogelijkheid alle mogelijke scenario's te beschrijven en 
exacte getalswaarden aan kansen toe te kennen zullen de onzekerheden ook in de toe-
komst blijven bestaan. Het lijkt dzn ook niet zinvol nonnen te ontwikkelen op basis van 
deze uitkomsten van PRA studies, zoals de IMP-M norm. Hieraan voorbijgaand lijkt 
toetsing van risico' s op dit moment helemaal al niet goed mogelijk gezien de naar mijn 
idee grote verschillen ruscen de mogelijkheden/betrouwbaarheid co eisen die daarvoor aan 
een PRA gesteld (moeten) worden. 

De PRA techniek geeft echter ook andere aanknopingspunten. Doordat er gestructu
reerd naar een centrale wordt gekeken wordt de kennis van processen en de installatie 
als geheel grocer. Dit geeft informa'ie waaruit een betere beheersbaarheid van storingen 
kan voortkomen. 

Als de techniek (ook) op deze wijze wordt gebruikt is het een instrument dat heel wel 
bruikbaar is voor beleidsdoeleinden. De fxhniek kan dan gebruikt worden om de veilig
heid van een bestaande situatie te vergroten. Dit betekent een toepassing ш een stadi'̂ n 
waarin al besloten is kernenergie uit te breiden en niet ter ondersteuning van het beleid 
inzake wel of geen uitbreiding van kernenergie in Nederland. 

Toch verloopt de openbare discussie op een zodanige manier dat de PRA studies met 
name worden gebruikt om aan te tonen hoe hoog of laag de kansen op ongevallen zijn. 
Dit komt enerzijds doordat de overheid, zoals al werd aangegeven, zoekt naar 'objectieve' 
normen en kwantificering van gevolgen. Anderzijds is het zo dat de discussie een gevecht 
om de publieke opinie is en daardoor (noodgedwongen?) simpel wordt gehouden. In dit 
opzicht kan worden geconcludeerd dat EZ de discussie op een voor haar g-jstige manier 
ziet verlopen. 

In het kader van de herbezinning na Tsjernobyl lijkt het verstandig niet alleen een 
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nieuwe ronde van technische risicostudies te laten plaatsvinden. Er zou een stapje terug 
gegaan kunnen worden. Dit betekent dat er een herevaluatie kan plaatsvinden van de 
probleempunten. Dat wii zeggen een nieuwe mogelijkheid om ideeën over 'risico' in te 
brengen. Aan het eind van het vorige hoofdstuk werd geschetst dat er verschillende 
uitgangspunten bestaan tussen EZ en ECN enerzijds en de Stichting N&M en Smit ander
zijds. Zo ontstaan er twee clusters van uitgangspunten: een economisch/probabilistische 
en een ecologiscWdcterministische invalshoek. Aan de ene kant EZ en ECN, aan de 
andere kant Smit/Stichting N&M. Het ministerie van VROM hangt als het ware tussen 
deze uitersten in. Dit komt door het 'tweesporenbeleid' dat wordt gevoerd: aan de ene 
kant wordt de IMP-M norm beleden en aan de andere kant is men bezig met studies naar 
ecologische consequenties. 
Men heeft wel oog voor de sociale en psychologische as^tctcn (kernenergie is een -bela
den" onderwerp; de "vreemdheidsfactor" en 'angst" worden als reëele elementen gezien 
binnen de kernenergie discussie) maar men is niet in staat deze te incorporeren in een 
bepaalde norm. Deze ideeën komen terug in de manier waarop aan het begrip 'risico' 
inhoud wordt gegeven. De verschillende opvattingen komen op drie manieren tot uiting. 
Ten eerste wordt een risicodefinitie gehanteerd door VROM, ECN en EZ (in de eerste 
fasen van de beleidsstudies) die onafhankelijk is van de omvang van een kernongeval, in 
tegenstelling tot de Stichting N&M en Smit die bij de grote gevolgen in hun perceptie 
van 'risico' meer aandacht geven aan de gevolgen en bij kleinere gevolgen het kansele
ment zwaarder laten tellen. Ten tweede worden psychologische aspecten niet door ieder
een even zwaar meegerekend. Daarmee wordt bedoeld dat specifieke psychologische be
zwaren tegen kernenergie niet meegenomen worden. De scheidslijn loopt parallel aan de 
vorige. Een derde onderscheid komt naar voren als we kijken naar de effecten die wor
den beschouwd: waarin worden de gevolgen uitgedrukt 

Een reële herbezinning zal leiden tot het opnieuw en volledig doorlopen van het 
besluitvormingsproces. Daarbij dienen alle fasen te worden doorlopen die Wagenaar en 
Stallen aangaven (zie paragraaf 33). In die nieuwe ronde zou 'risico' een zo breed moge
lijke invulling moeten krijgen, omdat de discussie nu een te enge basis heeft, getuige de 
huidige situatie. Het volledig doorlopen van een besluitvormingsprocedure betekent een 
stapje terug. Dit stapje terug betekent dat er ten opzichte van de huidige situatie 'win
naars' en 'verliezers' zijn. Aan het begin van de PKB procedure klaagde van Aardenne 
dat groeperingen in de maatschappij 

"...niet meer normaal over een in wezen normaal natuurkundig fenomeen als 
kernenergie konden spreken." (Tweede Kamer, 1985b). 

Het stapje terug betekent onder andere dat er een nieuwe invulling van 'normaal' moet 
komen. 

De aandacht zal bij het opnieuw doorlopen van een besluitvormingsprocedure vooral 
uitgaan naar de eerste fase: de structurering. In deze fase is het vervolgens mogelijk 
opnieuw een vraagstelling ten aanzien van de PRAs te formuleren. Er zal daarbij een 
herwaardering van de huidige risicostudies plaats dienen te vinden, op een zodanige wijze 
dat de resultaten van PRA studies meer in een kwalitatieve ztn gebruikt zullen worden. 

De geschetste procedure betekent dat er veel verwacht wordt van het democratische 
besluitvormingsproces. Er zijn echter valkuilen genoeg: beleid ontstaat immers ook door 
middel van informele circuits. Bovendien is de huidige situatie niet *vanzelf ontstaan. De 
vraag is dan ook wat 
de realiteitswaarde is van deze gedachtengang. 

Op dit moment lijkt de politiek aan te sturen op een verder uitstel van kernenergie 
(getuige uitspraken van de minister van Economische Zaken). Dat betekent (lat een voor
schot wordt genomen op de beleidsstudies. Grappig genoeg hebben dus kwantitatieve 
argumenten en motieven geen doorslaggevende roL De politieke realiteit gaat dus vol
strekt voorbij aan alle tot nu toe verschenen beleidsstudies. Dit geeft ook aan dat er een 
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behoefte bestaat aan een bredere invulling op ministerieel niveau van het kernenergicde-
bat dan tot nu toe gebeurt. Op zich lijkt daarom door de politieke druk het klimaat op 
dit moment rijp voor herbezinning. 

In bet licht van deze studie zou met name bet ministerie van VROM in staat moeten 
zijn de discussie in andere banen te leiden. Voorwaarde i& dan wel dat men de 'merk
waardige* IMP-M norm loslaat. 
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BULAGE A LUST VAN GESPREKSPARTNERS EN VRAGEN 

De gesprekken werden gehouden met de volgende personen: 

21 oktober 1987: gesprek met dhr. WA. Smit van "De Boerderij" van de Univer
siteit van Twente in Enschede. 

22 oktober 1987: gesprek met dhr L. Olthof en A. Heitzmann van de Stichting 
Natuur en Milieu in Utrecht. 

22 oktober 1987: gesprek met dhr J. Speelman van het Energieonderzoek Centrum 
Nederland in Petten. 

29 oktober 1987: gesprek met dhr H. van Halem en Bosnjakovic van het ministe
rie van VROM, Directoraat Generaal Stralen Bescherming. 

29 oktober 1987: gesprek met dhr JJ. de Jong en W. Meijer van het ministerie 
van Economische Zaken, Directoraat Generaal EEK. 

Aan allen heb ik dezelfde vragen gesteld. Wel is het zo dat ik extra vragen heb 
gesteld, afhankelijk van het verloop van het gesprek. 

Voorafgaand aan de interviews heb ik een ruwe versie van Hoofdstuk 2 opgestuurd om 
de geïnterviewden een indruk te geven van de invalshoek die ik in deze studie heb 
gekozen. 

Naast de eerste versie van hoofdstuk 2 ( 2.1 t/m 23) heb ik ook de vragen van te 
voren toegestuurd. Deze lijst heb ik hieronder weergegeven. Ik ben er niet altijd in 
geslaagd de volledige lijst af te werken. Aan de laatste twee vragen ben ik vrijwel niet 
toegekomen. 

De interviews heb ik opgenomen op band. Op dfe plaatsen waar bij het uitwerken van 
de vraaggesprekken nog onduidelijkheid bestond ten aanzien van het gegeven antwoord 
heb ik nog door middel van een kort telefonisch na-interview verdere informatie verkre
gen. 

Deze vragen staan hieronder weergegeven. 

LUST MET VRAGEN 

In het bijgeleverde materiaal (paragraaf 3.1) staan vijf verschillende definities van 
'risico' vermeld; welke definitie hanteert u? 

wat zijn volgens u de specifieke risico's van kernenergie? Hoe ziet u de verhouding 
tot andere risico's, bijvoorbeeld van gevaarlijke stoffen? 

in hoeverre zijn de risico studies die tot nu toe zijn verschenen (zoals de Deutsche 
Risikostudie Kernkraftwerke en de NUREG-rapporten) bruikbaar als basis voor het 
Nederlandse beleid? Met andere woorden, in hoeverre zijn de resultaten van deze 
situaties te vertalen naar kerncentrales die in de toekomst in Nederland gebouwd 
gaan worden? 
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wat kan überhaupt de rol van probabilistic t'isV. &v>essmcnl zijn? In het begin, ten 
tijde van WASH-1400 zag men vier grote voordelen van PRA. Vindt u dat de PRA-
methode dit waar kan maken? 

als methode om de gevolgen voor de veiligheid van veranderingen in het systeem te 
kunnen schatten; 

als diagnostische techniek om specifieke gebeurtenissen of falende componenten te 
kunnen localiseren en identificeren door symptomen en consequenties te analyseren; 

als methode om kwantitatief de veiligheid van een systeem te berekenen; 

als gedocumenteerd bewijs dat een volledige veiligheidsanalyse was gemaakt. 

de regering gebruikte in de PKB-procedure "Vestigingsplaatsen Kerncentrales" de 
methode van de referentie vestigingsplaats om locaties te kiezen voor de plaatsing 
van een kerncentrale; tegelijkertijd werd in het ГМР-Milieubeheer een andere me
thode van risicomanagement voor de bepaling van locatie-geschiktheid van risicovolle 
activiteiten genoemd. In deel d van de PKB wordt deze methode als ongeschikt 
aangemerkt als methode om een mogelijke vestigingsplaats te testen: hooguit om 
achteraf dr geschiktheid te beoordelen. Wat is daarover uw mening? 

hoe ziet u de rol van de 'milieubeweging' en hoe zou die moeten zijn? 

hoe wordt dat volgens u door de andere partijen in de discussie gezien? 
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виьлиь в <JUMriJTI£KMUL>ËLU24 IN NUKHU-liai 

In NUREG-1150 is een aantal computermodellen 'doorverbonden". Dat wil zeggen dat 
de uitkomsten van bet ene model als input voor een ander model werden gebruikt. Door 
de toepassing van zo'n systeem zou het gebruik van expert opinions beperkt kunnen 
worden. Hieronder staat schematisch dit geheel weergegeven. 
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Figuur B.l Systeem van computermodellen in NUREG-1150 (bron: VS. NRC, 1987). 
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BIJLAGE С VERSCHILLEN WASH 1400 EN NUREG-1150 

In het ECN brontermen rapport is een overzicht gegeven van een aantal nieuwe 
bevindingen in NUREG-1150 ten opzichte van WASH-1400. Om een kier te geven van de 
verschillen heb ik er een aantal overgenomen (bron: ECN, 1987b). 

Surry. PWR 

De Surry-reaktor e eerst geanalyseerd in het WASH-1400 rapport, tn de oen jaar tuisen 
deze studie en NUREG-ÜSO zijn er "«randermgen aangebracht u u de Surry-reaktor kon-
1цигаие Tevens rijn de inzichten m d* werking en veiligheid van een PWR-reaktor ш die 
tip! veranderd. De kenemekn^rffek-emje bedraagt 4.4 E-J (WASH-1400) resp 2 6 E-5 
(NUREG-U50). 

De verschillen en overeenkomsten omen WASH-1400 «n NUREG-1150 kunnen ab volgt 
aangegeven «orden: 
- RCP-sca" LOCA В dominant in NUREO-1150. werd niet beschouwd in WASH-1400: 
- Suüon-bUckout gebeurtenissen, gevolgd door verlies aan auxiliary Feedwater (AFW) «jn 

niet vcraooerd. 
- Verliet van 4gOV-buspowcr gevolgd door een LOCA в dominant in NUREC-11 SO. werd 

niet beschouwd in WASH-1400. 
- ATWS-gebeurunisscn zijn niet dtrekt vergelijkbaar. 

- V-scenario frckwentie в verlaagd in NUREG-1150 in verband met verhoogde Uep-
testirekwEnüe. 
- Betere kennis of het gebied van Containmenduteling en Containment faal-fcenano's heb

ben geleid iot een gereduceerde onderbrifs afhankelijkheid m de NUREG-USO tan optichu 
van WASH-1400. 
- De frekvcnue van verlief van alle voedingwater werd door hardware wijzigingen 
gereduceerd. 

De betrouwbaarhcidfgrenscn voor de kensmekiftgsrrekwenae van 2.6E-S voor de Surry-
PWR zijn in een zogenaamde 'Box-and-whaker" display aangegeven in figuur 3.11.a. 
Vooral voor die gebeurtenissen met een grote bijdrage tot de kemmeltmgsrrekwenue щи 
gevoelifhetdssuidies uitgevoerd. 

Voorbeelden van aannamen welks invioed hebben op hat emdresukaai: 
- Seal LOCA: faakijd varieert van I tot 24 uur. afhankelijk van de tekgroooe 
- Mogelijkheid tot herstel van AC-power 

- Common cause failure* 
- Kan» op fakn van terugslagkleppen 
- Beschikbaarheid van gasturbine generatoren 
- etc. 
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BULACE D LUST VAN (iCBRUIKTE AFKORTINGEN 

De met een * gemerkte begrippen worden in bijlage E toegelicht. 

AEC 
AECL 
ALARA' 
APS 
BMDE 
BWR 
ССГ 
CRV 
DBA 
DRS 
ECN 
EPRI 
ETA* 
EZ 
FTA* 
GKN 
GR 
GRS 
IAEA 
IDCOR 
IE 
IMP-M 
LOCA 
MCA 
NPP 
NRC 
Pu. 
PKB* 
PRA* 
PWR 
R 
RSS 
RVP 
SEP 
SMDE 
TMI-II 
TÜV 
UCS 
VROM 

Atomic Energy Commission 
Atomic Energy of Canada Ltd. 
As Low As Reasonable Achievable 
American Physical Society 
Brede Maatschappelijke Discussie Energiebeleid 
Boiling Water Reactor 
Common Cause Failure 
Commissie Reactor Veiligheid 
Design Base Accident 
Deutsche Risiko Studie 
Energieonderzoek Centrum Nederland 
Electric Power Research Institute 
Event Tree Analysis 
Ministerie van Economische Zaken 
Fault Tree Analysis 
Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
Gezondheidsraad 
Gesellschaft fur Reaktorsicherheit 
International Atomic Energy Agency 
Industry Degraded Core Rulemaking Program 
Initiating Event 
Indicatief Meerjaren Plan Milieubeheer 
Loss Of Coolant Accident 
Maximum Credible Accident 
Nuclear Power Plant 
Nuclear Regulatory Commision 
Thermisch vermogen (in kilowatt) 
Planologische Kernbeslissing 
Probabilistische Risico Analyse 
Pressurized Water Reactor 
Straal (in mijlen) 
Reactor Safety Study (WASH-1400) 
Referentie Vestigingsplaats 
Samenwerkende Elektriciteits Producenten 
Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid 
de Three Mile Island П reaktor 
Technische Ueberwachungs Verein 
Union of Concerned Scientists 
Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Mi
lieuhygiëne 
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BIJLAGE E TOELICHTING BU ENIGE GEBRUIKTE BEGRIPPEN 

ALARA 

De letterlijke betekenis: As Low As Reasonably Achievable. De term wordt gebruikt 
in relatie met stralingsbclasting. De bedoeling is de belasting zo laag mogelijk te 
krijgen. Het terugdringen van straling hoeft niet ten koste van alles: de geleverde 
inspanning dient in verhouding te staan tot het verkregen voordeel. ALARA bete
kent niet dat gestreefd wordt naar een vaststaand doel. Het blijft een proces. In dit 
opzicht strookt ALARA niet met de IMP-M nonnen die vaste richtlijnen kennen. 

BRONTERM 

Bronterm is een letterlijke vertaling van het Engelse Source Term. Het beschrijft de 
hoeveelheid radioactiviteit die wordt geloosd bij een bepaald ongevalsverloop. 
Tijdens het splijtingsproces ontstaan er veel verschillende producten. Deze worden 
normaliter ondergebracht in zeven categoriën: 

Edelgassen: Xenon, Krypton Xe, Kr 
Halogenen: Jodium, Broom L, Br 
Alkalimetalen: Cesium, Rubidium Cs, Rb 
Chalcogenen: Teiluur, Antimoon Te, Sb 
Aardalkaümetalen: Strontium, Barium Sr, Ba 
Edelmetalen: Morybdeen, Rhodium e.a. Mo, Rh 
Overige elementen: Yttrium e.a. Y 

De categoriën zijn zo verdeeld dat elementen met ongeveer gelijke vluchrigheidneemt af 
van de edelgassen naar de overige elementen. Enige brontennen (in fracties van de totale 
kerninhoud) die in Nederland een rol spelen: 

cat. bronterm 1 bronterm 2 bronterm 3 KMM Tsjernobyl 

Xe, Kr 1 1 1 1 1 
I, Br 0,1 0,01 0,001 0,1 0,2 
Cs, Rb 0,1 0,01 0,001 0,1 0,1 
Te, Sb 0,1 0,01 0,001 03 0,15 
Sr 0,1 0,01 0,001 0,003 0,04 
Ba 0,1 0,01 0,001 0,01 0,06 

Tabel ЕЛ Enige brontennen (bron: ECN, 1987a). 

COMMON CAUSE FAILURES 

Deze term slaat op verschillende storingen die een gemeenschappelijke aanleiding 
hebben. Er zijn drie soorten aanleidingen: 

interne storingen van componenten ten gevolge van een storing van een onderdeel 
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van zo'n component; 
storingen ten gevolge van het milieu waarin een component zich bevindt; 
alle stoiingen waar de mens van directe invloed is. 

Deze storingen kunnen een grote invloed hebben omdat ze verschillende gevolgen 
hebben en daardoor foutenbomen op onvoorziene wijze kunnen 'kortsluiten'. 

PROBABILISTISCHE RISICO ANALYSE 

Probabilistische Risico Analyse is een methode om de risico's van een ingewikkelde 
installatie te berekenen. Zowel de kansen als de gevolgen worden berekend. Er 
worden drie niveaus onderscheiden: een PRA van niveau een eindigt met een kern-
smelt; niveau twee eindigt met een aantal lozingscategoriën; in een PRA op niveau 
drie worden ook de gezondheidseffecten berekend. PRAs kunnen generiek van karak
ter zijn: op een algemeen ontwerp worden veiligheidssystemen gesuperponeerd, of 
'plant-speanek': er wordt dan uitgegaan van een reëel ontwerp. De basis van PRAs 
vormen foutenboom analyses (Fault Tree Analysis, FTAs) en gebeurtenisboom analy
ses (Event Tree Analysis, ETAs). Het zijn "bomen* door de vorm van de analyse
schema's. 
De gang van zaken bij ETA: van elke component wordt bepaald wat er fout kan 
gaan en wat de kans daarop is. Vervolgens worden de gevolgen voor alle andere 
componenten in de installatie en de installatie in het geheel bepaald. Doorwerkend 
eindigt een ETA in de beschrijving van de uiteindelijke gebeurtenissen. FTA werkt 
andersom: er wordt begonnen met het definiëren van een ongewenst gevolg. Dit 
wordt vervolgens herleid tot primaire gevolgen. Door het verschil in aanpak geeft 
ETA in principe een vollediger beeld van de installatie dan FTA. De laatste methode 
is echter aanzienlijk minder bewerkelijk. Volgens sommige auteurs kan in een ETA 
ook veel beter de tijdsafhankelijkheid van processen beschrijven en daardoor ook 
een beter beeld geven van de mogelijkheden die de operators van een centrale 
hebben om in te grijpen bij onregelmatigheden. 
Risico studies worden gebaseerd op historische (empirische) informatie over faalkan
sen van componenten (de database), meningen van experts ten aanzien van het 
gedrag van componenten of processen (expert opinions) en rekenmodellen (computer-
codes). 

PLANOLOGISCHE KERN BESLISSING 

Een PKB is bedoeld ak democratische procedure in het beleid op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. De gehele procedure betaat uit vijf stappen: 
-deel a: het beleidsvoornemen. Een discussiestuk van de overheid waar de bevol

king op kan reageren, rechtstreeks of via intermediaire organisaties; 
-deel b: hoofdlijnen uit de reacties. Hierin worden de reacties verzameld. Mede op 

basis hiervan volgt deel c; 
-deel с advies van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening; 
-deel d: regeringsbeslissing. In deze nota neemt de regering haar standpunt in; 
•deel e: parlementaire behandeling. Behandeling van het regeringsvoorstel in de 

Tweede Kamer. 

De procedure is vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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FIGUUR 23. I : FOUTENBOOM MET ALS TOPGEBEURTENIS EXPLOSIE IN DROOCRUIMTE VAN EEN 
KRUITFABRIEK 

Figuur E2 Eenvoudig voorbeeld van eeo foutenboom. 
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BIJLAGE F KRITIEK OP DE BESLUITVORMING DOOR VAN AGT 

Er verscheen uit meerdere hoeken kritiek op de afwegingsraethode in de PKB proce
dure. Tijdens mijn onderzoek stuitte ik op een brief van de toenmalige commissaris van 
de koningin van Noord-Brabant, de heer van Agt, over het mogelijke verdwijnen van 
Moerdijk als toekomstige vestigingsplaats, geheel in zijn eigen onnavolgbare stijL Hieron
der heb ik het begin van de brandbrief weergegeven (Tweede Kamer, 1986d) 

Aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken 

's Hertogenbosch, 2 januari 1986 

Motto: de profundi* clamavi 

Amice, 

Dadelijk bij het krieken van het nieuwe jaar bied ik je deze brief aan. Moet ik 
die als een cri de coeur bestempelen of als een smeekschrift of als een apologetische 
tirade? Het doet er niet toe, als pij en uw regering zich maar ontvankelijk toont voor 
goede argumenten en bereid voluit ent te doen.... 
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