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- I ABSTRACT

The Working-group "Energy and Environmental Research" of Leyden
University, in collaboration with the Energy Study Center,
Netherlands Energy Research Foundation, Petten, has conducted
a national survey in the Netherlands on the perception of
three options to generate electricity: coal, uranium and wind.
Especially the perception and acceptation of the risks of these
energy options has been studied.
The questionnaire has been constructed according to a modified
Fishbein-model and was completed by elevenhundred and twelve
respondents.
In this study attention has been paid to the following questions:
- What is the distribution of attitudes towards the widespread
application of coal, uranium and wind.
- How can these attitudes be explained with (clusters of)
beliefs about the energy systems.
- How are behavioral intentions determined by attitudes and normative
influences.
- What is the relevance of factors like involvement with the
subject, the perceived personal effectivity to influence
collective decisions to use coal, uranium or wind on a large
scale, the level of information about these energysystems, the
different ways to obtain this information, the degree to which
one has a vivid and detailed image of the possible negative
consequences of the use of these energy systems.
- Are there people who feel threatened by the use of these
energy @ystems.~hich ways of coping with this threat can be
identified.
- What are the preferences and expectations with respect to the
use of energy options in the future.
- Are there differences inriskperception between various populationcategories which differ with respect to sex, age, education, income,
religion, political conviction, distance between dwelling, place and
the nearest electrical power station.

- II The presentation of empirical results is preceded by a review
of recent literature on perception of (energy) risks and the
report concludes with an elaborate discussion of the results
and suggestions for energypolicyand research.
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- IV VOORWOORD

In het kader van de energievoorziening dienen beslissingen
genomen te worden over de toepassing van risicodragende
technologieën. Kennis over de acceptatiegraad van deze
technologieën door de bevolking en de achtergronden daarvan
is daarbij van belang om een effectief energie- en milieubeleid te kunnen voeren, maar tevens vanuit het gezichtspunt
van de volksgezondheid.
Deze overwegingen vormden voor het Energie Studie Centrum, E.C.N.
redenen om het initiatief te nemen tot het verrichten van een
onderzoek naar de beleving van risico’s in de energievoorziening.

De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden in het
samenwerkingsverband, zoals dat bestaat tussen het Energie
Studie Centrum, E.C.N. en de Werkgroep Energie en Milieuonderzoek
van de Sociale Faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden.
Het hoofdonderzoek, dat wil zeggen het onderzoek onder een
representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking naar
de beleving van de risico’s van de toepassing van uraan, kolen
en wind voor de opwekking van elektriciteit is uitgevoerd in
opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Tevens is een financiële bijdrage geleverd door
de Stuurgroep van de Maatschappelijke Discussie over Energiebeleid.

De voortgang van het onderzoek is bewaakt door een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van de departementen, sociaalwetenschappelijke deskundigen en technische deskundigen. De leden
van de begeleidingscommissie waren: Drs. G.C. Bartels (projectcoördinator), Afdeling Externe Veiligheid van het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Mw. Drs. M. Boon, Directoraat
Generaal Wetenschapsbeleid, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
Dr. B.F.M. Bosnjakovic, Directie Straling van het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Mw. Drs. E.N. Buschkens, Stuurgroep
Maatschappelijke Discussie Energiebeleid, Dr. J. Geurts, Vakgroep
Methoden en Technieken van het Sociologisch Instituut, Katholieke
Universiteit van Nijmegen, Prof.ir. D.G.H. Latzko, Vakgroep
Energievoorziening, T.H. Delft, Prof.dr. J. de Leeuw, opgevolgd
door Dr. W.J. Heiser, Afdeling Datatheorie van de faculteit der
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sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, Prof.dr. R.W. Meertens,
Vakgroep groepspsychologie, Universiteit van Amsterdam, Ir. J. Over,
Hoofd van het Energie Studie Centrum, E.C.N, Drs. A.F.L. Slob,
Bureau Energiezaken van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Prof.dr. O. Wiegman (voorzitter), Vakgroep Sociale Psychologie,
T.H. Twente, Prof.dr. R. van der Vlist, Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Rijksuniversiteit Leiden.
Graag bedanken wij de leden van deze commissie voor de prettige
en constructieve wijze waarop zij de onderzoekers begeleid en
geadviseerd hebben.

Verder bedanken wij Arietta Stem en Edith Bazen, die als studenten
psychologie in het kader van hun stage aan het onderzoek hebben
meegewerkt.

Tenslotte zijn we Christine Gerris dankbaar voor de accurate wijze
waarop zij het manuscript in recordtijd heeft uitgetypt en veel
ondersteunende activiteiten verrichtte.

Dit rapport bevat een theoretisch gedeelte en een onderzoeksgedeelte.
In het theoretisch gedeelte wordt na de inleiding in hoofdstuk I,
in hoofdstuk 2 probleem- en doelstelling van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 bevat een literatuuroverzicht met recente
studies over de beoordeling en waardering van (energie)risico’s.
In hoofdstuk 4 wordt een theoretisch model ontwikkeld om richting
te kunnen geven aan de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 5
worden de operationalisaties en de steekproef besproken. De hoofdstukken 6, 7, 8, en 9 bevatten de resultaten van het onderzoek.
In hoofdstuk 10 tenslotte worden de conclusies en discussie behandeld en worden aanbevelingen voor het beleid en voor verder
onderzoek geformuleerd.

Leiden, Petten, 15 augustus 1983

C.J.H. Midden
D.D.L. Daamen
B. Verplanken
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I. INLEIDING: DE ZIN VAN HET ONDERZOEK

Technologische innovatie in moderne samenlevingen vereist beslissingen,
waarbij de beoordeling en evaluatie van risico’s in toenemende mate
van belang worden. In steeds bredere krin~ wordt tevens erkend dat
risico’s, behalve om een wetenschappelijke, ook om een maatschappelijke discussie vragen. De gevolgen en implicaties ~an wetenschappelijke en technologische vooruitgang worden verschillend beoordeeld
door diverse groepen van mensen wier oordeel een rol speelt in de
acceptatie of afwijzing van nieuwe technologieën. De Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd met de noodzaak om beslissingen te nemen
over de toekomstige energievoorziening. Als mogelijkheden worden
diverse alternatieven in beschouwing genomen, waarbij energiedragers
als kolen, gas, olie en uraan in verschillende combinaties naar voren
komen, al dan niet samen met andere technologieën als zonne-energie,
windenergie en geothermische energie. Met name de elektriciteitsvoorz~ening is de laatste jaren beleidsmatig een heet hangijzer gebleken. De komende jaren moeten er beslissingen vallen over de wijze
waarop in Nederland de elektriciteitsvoorziening voor de volgende
twintig jaar gestalte dient te krijgen. Kern van de hooglopende discussie hierover vormen de gevolgen voor onze veiligheid en gezondheid
van verschi!lende energiesystemen, zoals kernenergie, kolen, wind
en dergelijke. Aan de orde zijn vragen zoals: hoe bepalen we de ernst
van sommige risico’s en vervolgens: welke risico’s zijn wel of niet
aanvaarmbaar.

In een democratische samenleving nemen ook niet-deskundigen aan de
bmsluitvorming deel. Leken dienen zich derhalve oordelen te vormen
over de risico’s van diverse energiesystemen om zo hun bijdrage aan
de politieke meningsvorming te kunnen leveren. De problemen rond dit
energiedebat zijn legio. Wat is bijvoorbeeld een risico en hoe moeten
we risico’s beoordelen en hoe stellen we vast of een risico aanvaardbaar is of niet. Welke zijn hierbij de rollen van de deskundigen en
van de grotendeels niet-deskundige bevolking.
Idealiter verheldert een discussie uiteindelijk zulke zaken en vrij-
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waart de samenleving van onvoldoende onderkende risico’s, maar waakt
ze er ook voor dat we ons in het eigen vlees snijden door spoken na
te jagen. A1 discussiërend dienen leken~ evenals bestuurders, politici
en onderzoekers daarom zorgvuldig met de beschikbare informatie om
te gaan en de toch al ingewikkelde kwesties niet verder te vertroebelen. Om tot zinnige beleidsalternatieven te komen is het noodzakelijk
begrip te krijgen voor standpunten zoals die leven en de cognitieve,
gevoelsmatige en sociale achtergronden daarvan.
Ook vanuit een beleidsperspectief is het nodig om het inzicht te vergroten in de wijze van risicobeleving. Beleid dat gericht is op het
waarborgen van veiligheid en gezondheid van de bevolking kan niet
alleen betrekking hebben op de objectieve veiligheid, maar dient tevens
rekening te houden met de subjectieve beleving van veiligheid en
onveiligheid. Enerzijds zal het alleen dan mogelijk zijn een acceptabel draagvlak te verwerven voor beslissingen over risioodragende
activiteiten anderzijds dient men zich te realiseren dat de beleving
van (en)veiligheid een belangrijke rol speelt ten aanzien van de volksgezondheid. Psychische spanningen zijn meestal het gevolg van de wijze
waarop die feitelijke situatie ervaren wordt. Vanuit dit gezichtspunt
is het dus in het belang van de volksgezondheid dat men niet alleen
veilig is, maar zich ook veilig voelt. Objectieve en subjectieve veiligheid behoren dus elkaars evenknie te zijn.

Daarom kan in de derde plaats onderzoek dat gericht is op de beleving
van risico’s en de beleving van veiligheid ook dienen ter ondersteuning
van een voorlichtingsbeleid. Het weg kunnen nemen van onnodige angst
en onzekerheid is daarbij een van de oogmerken. Een goed inzicht in
de beleving van risico’s verhoogt de doelmatigheid van voorlichting
over de subjectieve en objectieve veiligheid. Er moet daarbij wel
nadrukkelijk op gewezen worden dat een dergelijk beleid totaal iets
anders is dan het diskwalificeren van meningen en gevoelens die bij
àe bevelkin~ leven. Dit laatste is niet alleen in ethische zin o~gewenst, de maatschappelijke situatie ten aanzien van de energieproblematiek toont aan dat een dergelijke houding niet het gewenste effect
sorteert en soms het tegenovergestelde effect kan bereiken. Pas
wanneer wordt ingegaan op emotionele bezwaren, kan een klimaat ontstaan waarin dergelijke gevoelens en bes~,~aren in een voor iedereen
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aanvaardbaar perspectief geplaatst kunnen worden.
Tenslotte is het van belang, ook in het licht van bestaande controverses en de noodzakelijkheid van discussie en besluitvorming, om
meer inzicht te verwerven in het ingewikkelde meningsvormingsproces,
zoals dat ten aanzien van risico’s met potentieel omvangrijke gevolgen
plaatsvindt. Een doel is uiteindelijk te komen tot een verheldering
van de besluitvorming. Achtergrond van deze doelstellingen is dat
in een samenleving waarin vooral ook niet-deskundigen beslissin~en
beïnvloeden en beslissingen nemen, de condities worden geschapen,
waarin mensen in staat zijn op constructieve, weloverwogen wijze tot
beslissingen te komen over technologieën, die belangrijke maatschappelijke gevolgen inhouden, maar die tevens veel vragen oproepen waarop
niet zonder meer eenduidige antwoorden bestaan.
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2. PROBLEEMSTELLING EN REI~~IJDTE

2.1PROBLEEMSTELLING

Dit onderzoek naar de beleving van risico’s in de energievoorziening
bestaat uit twee onderdelen, namelijk een survey, waarbij met
behulp van een representatieve steekproef een landelijk onderzoek
wordt verricht, en een experimenteel gedeelte. In dit rapport
wordt het survey-onderzoek beschreven. Een korte aanduiding van
het experimentele onderzoek is gegeven in paragraaf 2.1.2.

2.1.1 HET SURVEY-GEDEELTE VAN HET ONDERZOEK

De hoo~d~~ob~e~ms~~~~~n~ van het survey-gedeelte van het onderzoek
heeft betrekking op de vraag, op welke wijze risico’s van incidentele en continue gebeurtenissen samenhangend met de energievoorziening door de bevolking worden beleefd en een rol spelen in de
vorming van houdingen tegenover energiesystemen. En ten tweede
welke factoren een rol spelen in de beleving van deze risico’s.

Aan de hand van de hoofdprobleemstelling kunnen een aantal hiervan
afgeleide probleemstellingen worden geformuleerd, die met name
in het survey-gedeelte onderzocht zullen worden.
I) a. Welke risico’s worden in verband gebracht met de energievoorziening en welke kenmerken worden aan deze risico’s
toegeschreven (aard, omvang, waarschijnlijkheid, duur
effecten, enz.)?
b. Welke kennis hebben mensen over risico’s in de energievoorziening en met betrekking tot locaties?
2) Wie en wat wordt ervaren als blootstaande aan de risico’s?
3) a. Welke factoren bepalen of een risico tolerabel of niet
tolerabel is?
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b. In hoeverre speelt zich daarbij een afwegingsproces af
waarbij eveneens de voordelen van het risicoöbject (de
energiesystemen) betrokken worden?
c. Hoe vergelijken individuen en groepen al of niet verschillende risico’s. Hanteert men hierbij vergelijkingscriteria?
d. In hoeverre worden de voordelen van bepaalde energiedragers gerelateerd aan belangrijke levensbehoeften?
De vraag die hier rijst is, in hoeverre mensen beslissingen
over energierisico’s beleven als dilennna’s, waarbij ook
het niet-aangaan van het risico negatieve gevolgen kan
hebben.
4) a. Wat is bij de risicovaststelling de invloed van de mate
van controleerbaarheid, de mate van vrijwilligheid, de
voorstelbaarheid van ongelukken, het tijdstip van het
effect (onmiddellijk versus uitgesteld), angstwekkendheid,
vertrouwdheid, de catastrofaliteit en andere factoren?
b. Hoe wordt het onderling belang van deze factoren gewogen
en wat is de betekenis van deze factoren ten opzichte
van andere mogelijke gevolgen?
5) a. Wat is de invloed van waarden van individuen of groepen
ten aanzien van bijvoorbeeld de rol van de technologie,
de betekenis van een schoon milieu, groot- versus kleinschaligheid, materiële welvaart, directe versus uitgestelde
bevrediging van behoeftes, kwaliteit van de arbeid,
politiek- economische autarkie.
b. Hoe wordt de relatie tussen deze waarden en de energierisico’s ervaren en in hoeverre wordt de tolerantie voor
de verschillende risico’s erdoor belnvloed?
6) Hoe belnvloedt het kennis- en informatieniveau ten aanzien
van de risico’s in de energievoorziening de perceptie en
evaluatie van risico’s. Het kennisniveau kan een belangrijke
factor zijn, vooral wanneer het risico’s betreft die complex
van aard zijn en niet zonder meer inzichtelijk voor iedereen
zijn. In de energievoorziening is hier duidelijk sprake van.
De ingewikkelde technologieën maken het voor veel mensen soms
erg moeilijk om nauwkeurige en concrete beoordelingen te maken.
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evaluatie ervan samen?
b. In hoeverre be~nvloedt de beoordeling de acceptatie
van risico’s? Ook het omgekeerde proces kan plaatsvinden.
Dit omgekeerde proces houdt in dat men een risico reeds
geaccepteerd heeft, om wat voor reden dan ook en daar vervolgens de opvattingen op afstemt. In het experiment wordt
met name onderzocht hoe in dit geval het proces van informatieverwerking plaatsvindt. In de survey is dit moeilijker
achterhaalbaar door het correlationele karakter van de analyse.
8) Wat zijn de gevolgen van de risicobeoordeling en risico-evaluatie op attitudes ten aanzien van energiedragers en wat zijn de
gevolgen voor het welbevinden van individuen en groepen?
9) a. Welke informatiebronnen gebruikt men als basis voor het
eigen oordeel? Welke media: pers, radio, televisie, maatschappelijke organisaties?
b. Welk type berichtgeving?
c. Is er verband tussen de wijze van informatie-zoekend gedrag
en de aard van de risicobeleving en evaluatie?
Het proces van informatieverwerking komt ook nadrukkelijk
aan de orde in het experimenteel onderzoek. De resultaten
van het experiment zullen gebruikt worden bij de verdere
nitwerking van het survey-gedeelte van het onderzoek.
I0) Wat is de betekenis van sociale normen. In hoeverre laat men
zich leiden door normatieve druk van verschillende referentiepersonen en groepen.
11) In welke mate uit de wijze van risicobeoordeling en acceptatie
zich in gedragsintenties en in vertoond gedrag. Zijn er factoren die deze relatie belnvloeden?
12) Wat is de invloed van verschillende demografische factoren op
risicobeoordeling en evaluatieSo Onder deze factoren kunnen
worden gerangschikt: sexe, opleiding, beroep, politieke partij,
leeftijd, woonplaats.

Bovenstaande vragen staan nog relatief ongestructureerd gepresenteerd.
In hoofdstuk 4 zal een theoretisch model uitgewerkt worden, dat deze
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vragen ordent en onderzoekbaar maakt.

2.1.2 HET EXPERIMENTELE GEDEELTE VAN HET ONDERZOEK

Om een indruk te geven van het gehele project introduceren we
hier het experimentele gedeelte van het onderzoek naar de beleving
van risico’s in de energievoorziening. Behalve de uiteenzetting
in deze paragraaf komt dit onderwerp niet meer ter sprake.
Informatie over risico’s (in het bijzonder informatie die minder
overeenkomt met de eigen visie) kan op verschillende manieren
door een individu verwerkt worden. Het kan bijvoorbeeld voor iemand
aanleiding zijn de eigen ideeën te heroverwegen en door integratie
al dan niet tot een nieuw standpunt te komen. Ook zijn defensieve
reacties mogelijk, waarbij rechtvaardiging gezocht zal worden om
het eigen standpunt ongewijzigd te kunnen laten (diverse redenen
kunnen dit aantrekkelijk maken, maar hoe dit proces werkt is onvoldoende duidelijk). Dit gaat ten koste van de nauwkeurigheid
en volledigheid van de kennis met betrekking tot risico’s.
~et maatschappelijk belang van constructieve informatieverwerking
is dus groot. Zou een samenleving (of grote of belangrijke delen
ervan) defensief de mening handhaven dat een energie-alternatief,
in weerwil van de voorhanden informatie, veiliger is dan het vanuit
een objectief gezichtspunt is, dan zou men zich min of meer blootstellen aan risico’s.
Omgekeerd zou een samenleving, die, ondanks solide informatie over
de veiligheid van opties, een mogelijkheid afwijst, zichzelf tekort
kunnen doen. Ter vermijding van de vorming van ongefundeerde oordelen
over risico’s en opties in de energievoorziening, is het niet alleen
van belang de bevolking op de juiste wijze te informeren, maar
ook op grond van inzichten in het proceS van de verwerking van
informatie over risico’s op het gebied van de energievoorziening
te bereiken dat een onjuiste oordeelsvorming zo min mogelijk plaatsvindt, mede waardoor het informatiegehalte van de aangeboden informatie zo hoog mogelijk wordt. Uitgaande van deze doelstelling
kan de probleemstelling van het experimentele gedeelte van het
onderzoek als volgt geformuleerd worden:
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Hoe verloopt het proces van verwerking van informatie met betrekking
tot risico’s op het gebied van de energievoorziening, en op welke
wijze en waarom wordt dat informatie-verwerkingsproces beinvloed
door de opvattingen over en de betrokkenheid van individuen bij een
bepaalde energie-optie?

De volgende deel-probleemstellingen kunnen hieruit afgeleid worden:
I) Hoe komen reacties op nieuwe informatie over risico’s tot uiting
in het systeem van meningen en opvattingen over het risicoöbject?
2) Reageren mensen anders op informatie die congruent is met (hun)
bestaande opvattingen, dan op informatie die incongruent is?
3) Hoe kunnen reacties gestructureerd en verklaard worden vanuit
een coherent theoretisch gezichtspunt?
4) In welke mate is de behoefte aan een positief zelfbeeld een
motivationele factor van betekenis in het informatieverwerkingsproces ten aanzien van risicoöbjecten en zichtbaar in de subjectieve representatie van deze risicoöbjecten?
5) Is de motivatie tot bescherming van het zelfbeeld bij bedreiging
wel of niet vergelijkbaar met een motivatie ter verbetering van
het zelfbeeld, indien zich daartoe de mogelijkheid voordoet?
Leidt dit tot overeenkomstige effecten op de representaties?
6) In welke mate leidt vergroting van het inzicht in deze processen,
bij het individu zelf, tot een realistischer informatieverwerking
en daarmee tot een basis voor verstandige beslissingen?

2.2 DE REIKWIJDTE VAN HET ONDERZOEK

In het onderzoek zijn drie energiedragers opgenomen, die in deze
ter discussie staan voor inzet ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening.
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gevallen omdat juist deze drie centrale onderwerpen in de discussie
vormen en relatief de meeste vragen oproepen ook met betrekking tot
de risico’s ervan. Deze drie bieden ook de mogelijkheid risico’s van
verschillende aard onder de aandacht te brengen: de risico’s van kolen
hebben voor een belangrijk deel een continu, accumulerend karakter.
De risico’s van kernenergie zijn voor een belangrijk gedeelte van
een incidenteel karakter. De risico’s voortkomend uit het gebruik
van wind zijn veel minder onderzocht. Wind is een nog relatief weinig
ontwikkelde techniek, waarvan ook de risico-analyses nog in de kindersehoenen staan. Wind vormt als optie een interessant contrast met
kernenergie en kolen. Deze drie energiedragers vormen ook relatief
nieuwe elementen in de elektrieiteitsvoorziening.

Bij de bepaling welke risico’s van deze opties nu bestudeerd dienen
te worden is uitgegaan van twee principes: het eerste vormt de
risicostructuur zoals die door Rowe (1977) is ontwikkeld. Rowe onderscheidt in de beschrijving van risico’s de volgende aspecten: I° de
oorzaak, 2° het resultaat, 3° blootstelling, 4° gevolg, 5° waardering
van het gevolg. In figuur 2.1 is de risicostructuur weergegeven, samen
met een voorbeeld over een denkbaar risico van een windmolen.

1)In technisch georienteerde literatuur is het goed taalgebruik om
een scheiding te maken tussen energiedragers (kolen, uraan en wind)
en energieomzettingssystemen (kolengestookte centrale, kernenergiecentrale en windturbine). In onze vragenlijst hebben wij deze
scheiding niet altijd gemaakt en zijn bovendien andere aanduidingen
gebruikt. In plaats van de termwindturbine werd windmolen gebruikt.
Er werd gesproken van de toepassing van kernenergie (in plaats van
uraan), van kolen en van windenergie voor het opwekken van elektrische stroom. Deze algemene termen verwijzen naar meer dan alleen
conversie. Zij kunnen associaties oproepen met allerlei fases in
de energiecyclus bijvoorbeeld winning of afvalproblemen. Associaties
die wij zeker niet wensten uit te sluiten. Naast deze reden voor
algemenere terminologie wensten wij aan te sluiten bij het alledaagse taalgebruik om de vragenlijst voor eenieder toegankelijk te
maken (vandaar kernenergie in plaats van uraan en molen in plaats
van turbine). In dit rapport wordt consequent deze terminologie
van de vragenlijst gebezigd.
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winning in de mijnbouw, conversierisico’s in de centrales en afvalrisico’s zoals die van dumping van radioactief afval in de oceaan.
Door de risicofasen te combineren met de fasen van de elektriciteitsopwekking ontstaat een matrix waarin alle mogelijke risico’s van
de energiedragers weergegeven kunnen worden.
Deze risicoschema’s zijn voor kolen en kernenergie in de bijlagen
terug te vinden (zie bijlage 8). In het vooronderzoek werden vragen
gesteld over elk onderdeel van deze risicoschema’s. In het hoofdonderzoek zijn vanwege de lengte van de vragenlijst en om redenen
van efficiëntie de voor de risicobeleving minder relevante gedeelten
niet gevraagd.
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3. BEOORDELING EN WAARDERING VAN (ENERGIE)RISICO’S:
LITERATUUROVERZICHT

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden aan de hand van een aantal recente studies
een aantal belangrijke resultaten die tot nu toe uit risicobelevingsonderzoek naar voren zijn gekomen, besproken. Het hoofdstuk begint met een overzicht van opinieonderzoek dat de laatste
jaren is verricht met betrekking tot de energievoorziening.
Vervolgens bespreken we van een aantal studies de belangrijkste
risicobeoordelingsdimensies.
Een aantal meer psychologische aspecten van de beleving van risico’s
worden daarna verder toegelicht. Tenslotte behandelen we de betekenis van een aantal demografische factoren.

We willen in dit hoofdstuk niet ingaan op alle mogelijke definities,
die bestaan over het begrip risico. Hierover bestaat reeds een
omvangrijke literatuur (zie bijvoorbeeld Vlek en Stallen, 1979,
Renn, 1981). Ook gaan we niet uitgebreid in op het begrip aanvaardbaarheid en de verschillende methodes en normatieve uitgangspunten
om dat vast te stellen (zie bijvoorbeeld Keeney en Raiffa, 1976,
Fischhoff en anderen, 1981).

3.2 0PINIEONDERZOEKMET BETP~EKKING TOT HET GEBRUIK VAN URANIUM,
KOLEN EN WIND VOOR HET OPWEILKEN VAN ELEKTRICITEIT

3.2.1 INLEIDING

De afgelopen jaren heeft vooral in de Verenigde Staten en in Europa
een groot aantal opiniepeilingen plaatsgevonden over de energie-
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speciale aandacht gekregen.
In het navolgende zullen wij ons hoofdzakelijk beperken tot Nederlands
opinieonderzoek.

Voor een kort recent overzicht van houdingen tegenover kernenergie
in de rest van Europa en de Verenigde Staten verwijzen wij naar een
literatuurstudie van Thomas en Baillie (~982). Twee rapporten van het
Battelle-Instituut in Seattle (~lelber, 4977, Rankin, 4984) geven een
zeer compleet overzicht van An~rikaanse survey-resultaten met betrekking
tot kernenergie vanaf ]949. llet proefschrift van Xenn (4~ö4) geeft
onder andere de resultaten weer van opiniepeilingen over kernenergie
na de Tweede Wereldoorlog in West-Duitsland. Uit al deze rapporten
blijkt dat zowel voor de Verenigde Staten als voor Europa de volgende
trends zijn te onderkennen in de ontwikkeling van kernenergie-opinies:

Vóór de jaren ’70 over het algemeen een meerderheid met een
positieve attitude en een flinke groep zonder uitgesproken mening.

2. "Een oppositie die zich eerst langzaam ontwikkelde maar vaste
vorm aannam ná een periode van snelle expansie van de kernenergieindustrie en die voornamelijk in beweging scheen te worden gebracht door de publiekelijke meningsverschillen onder technische
experts over de adequaatheid van veiligheidsmaatregelen" (Thomas
en Baillie 4982).

3. Een versterking van de anti-kernenergiebeweging door incidenten
en ongelukken met kerncentrales (veruit het meest geruchtmakende
ongeluk was dat met de kerncentrale op Three Miles Island nabij
Harrisburg in ~979).

4. De laatste jaren in veel landen een ongeveer gelijke verdeling van
pro- en antikernenergie meningen en slechts een kleine groep mensen
die ’geen mening’ hebben. In sommige landen heeft de anti-beweging
net de meerderheid (bijvoorbeeld Oostenrijk, Engeland en sinds 4976
vrij duidelijk in Nederland). In andere landen overheerst met
(zeer) kleine meerderheid het pro-standpunt (Zwitserland, Frankrijk,
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Zweden, Duitsland).
Bij de interpretatie van resultaten van dit soort opiniepeilingen
is het uiteraard van belang te kijken naar de wijze van vragen.
Door de zeer verschillende vraagstellingen krijgt men ook zeer verschillende percentages ’voorstanders’ cq.~tegenstanders’
Enkele voorbeelden:
- ’Vindt u de huidige veiligheidsmaatregelen adequaat of vindt u dat
de opwekking van kernenergie moet worden verminderd totdat strengere
veiligheidsmaatregelen kunnen worden toegepast’. Op zo’n vraag
bleek (in 1980 in Amerika) zo’n tweederde meerderheid het ’langzaamaan’ standpunt in te nemen tegenover een kleine minderheid die
het ’veilig genoeg’ vond.
- Als er gevraagd wordt naar de noodzaak van meer kerncentrales in de
context van de toekomstige nationale energiebehoefte dan blijken er
volgens Amerikaanse opinieonderzoeken 15% meer voorstanders en 10%
minder tegenstanders te zijn vergeleken met standaardvragen waarin zo’n
context niet wordt aangegeven.
- Wanneer gevraagd wordt energie-opties te vergelijken prefereert men
over het algemeen stromings-energie (bijvoorbeeld wind- en zonneënergie)
boven kernenergie. Alleen als er gevraagd wordt welke energiebron op
de korte termijn (binnen 10 jaar) het meest gebruikt zál worden wordt
kernenergie wel als eerste genoemd.
- Wanneer men vraagt naar de algemene mening over uitbreiding van het
aantal kerncentrales is daar meer steun voor te vinden dan voor de
hypothetisehe bouw van een kerncentrale in de woonomgeving van de
respondenten.

Zowel in het buitenland als in Nederland zijn toen het energieprobleem
een politiek onderwer~ werd een groot aantal opiniepeilingen verricht
over dit probleem. In het algemeen lag het accent bij deze surveys op
twee onderwerpen: herkomst en oplossing van het energieprobleem
(bijvoorbeeld attitudes tegenover energiebesparing), en attitudes
tegenover de toepassing van kernenergie voor het opwekken van
elektriciteit. Andere energieopties werden slechts zijdelings behandeld. Voorzover ons bekend is er in Nederland geen landelijk
opinieonderzoek verricht dat speciaal de toepassing van kolen of
wind tot onderwerp had. Daarom zal in de volgende paragrafen voornamelijk aandacht besteed worden aan kernenergiestandpunten en in mindere

mate aan windenergie- en kolenenergie-standpunten.

Allereerst gaan we in op opinieonderzoek onder de doorsnee bevolking
in Nederland. Vervolgens besteden we kort aandacht aan een onderzoek
dat is gedaan bij een bijzondere steekproef namelijk onder inwoners
van Borssele en Dodewaard en inwoners van twee vergelijkbare dorpen
zonder kerncentrale.

3.2.2 OPINIEONDERZOEK ONDER DE NEDERLANDSE BEVOLKING

In het kader van de Omnibus Service van de Nederlandse Stichting voor
de Statistiek (N.S.S.) werd door deze instelling zowel in 1973 als in
1975 een onderzoek gedaan naar meningen over kernenergie. De vragen
waren in beide onderzoeken gelijkluidend:
I. "... Denkt u dat kernenergie-centrales onmisbaar zullen zijn om op
den duur in de behoefte aan elektriciteit te voorzien, denkt u
dat ze niet onmisbaar zullen zijn of hebt u geen oordeel?"
2. "Verwacht u dat de mensen, die binnen een straal van 25 kilometer
van zo’n kernenergie-centrale wonen, geen enkel risico voor hun gezondheid lopen, een te verwaarlozen risico, een vrij groot risico
of een echt groot risico?"
3. "Is naar uw mening de techniek al ver genoeg of nog niet ver genoeg om de politici in staat te stellen verantwoorde besluiten te
nemen over de bouw van volledig veilige kernenergie-centrales?"
4. "Voelt u zich persoonlijk gerust of ongerust bij de ~edachte, dat
er in de naaste toekomst meer kernenergie-centrales in ons land
worden gebouwd?"
De antwoorden op deze vier vragen staan in tabel 3.1.
Bij vergelijking van de N.S.S. resultaten van 4973 en 1975 kunnen we
over de hele lijn een afname constateren van het percentage ondervraagden dat geen problemen ziet in de toename van het aantal kerncentrales èn het percentage respondenten dat ten aanzien hiervan ’geen
mening’ zegt te hebben.
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maart 1973

november 1975

I. kernenergie-centrales
zullen onmisbaar zijn

56%

44%

zullen niet onmisbaar zijn

16%

35%

weet niet

28%

21%

100%

100%

geen enkel

15%

6%

te verwaarlozen

28%

24%

vrij groot

27%

44%

echt groot

8%

11%

weet niet

22%

15%

100%

100%

al ver genoeg

27%

20%

juist niet ver genoeg

42%

57%

weet niet

31%

24%

100%

100%

gerust

46%

34%

ongerust

36%

52%

weet niet

18%

14%

100%

100%

N = 1023
18 jaar
en ouder

N = 1033
18 jaar
en ouder

totaal
2. risico omwonenden

totaal
3. geavanceerdheid van de techniek

totaal
4. persoonlijke gevoelens

totaal
aantal en leeftijd
ondervraagden

In augustus 1979 verrichtte het Nederlands Instituut voor Publieksonderzoek (NIPO) een enquête-onderzoek bij een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking (zie Wentholt 1980). Een maand later
herhaalde de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) een telefoonenquête

die zij in 1977 ook reeds had verricht (ibidem). Enkele resultaten
van deze onderzoeken worden hieronder gepresenteerd (zie tabel 3.2).

Tabel 3.2: Mening over kernenergie.

NOS: "toepassing op
grote schaal voor opwekking van elektriciteit"

mening

NIPO: "uitbreiding van kernenergie voor opwekking van
elektriciteit"

1977

1979

1979

voor

27%

24%

tegen

38%

52%

19%
54%

hangt er
vanaf

16%

10%

n.v.t.

weet niet/
geen mening

19%

13%

27%

100%

99%

100%

totaal

(N = 379)

(N = 521)

(N = 804)

18 jaar
en ouder

15 jaar
en ouder

18 jaar
en ouder

Ruim de helft van de Nederlanders was in 1979 dus tegen de uitbreiding
van de teepassing van kernenergie.

In het NOS onderzoek (1979) werd ook het standpunt gepeild tegenover
een kerncentrale in de eigen woonomgeving. ("Stel dat er in uw direkte
omgeving een kerncentrale gebouwd zou worden, zou u hier dan voor of
tegen zijn?") Deze vraag werd niet voorgelegd aan de 52% tegenstanders
bij de algemeen gestelde vraag maar wel aan de 48% overigen. De helft
van deze groep die in algemene zin dus géén verklaarde tegenstander genoemd kon worden bleek wel tegenstander van een kerncentrale in
de directe omgeving.

Gevraagd of er gevaren verbonden zijn aan kernenergie beantwoordde 85%
van de ondervraagden deze vraag bevestigend tegenover 5% ontkennend
(de overigen hadden geen mening of wisten het niet). Aan de 85% per-
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zijn werd vervolgens de open vraag gesteld welke deze gevaren waren.
In tabel 3.3 zijn deze gevaren gecategoriseerd.

Tabel 3.3: Gevaren verbonden aan kernenergie.

NOS 1979

soort gevaar

genoemd door

stralingsgevaar

55%

ontploffingsgevaar/ongelukken

38%

opslag radioactief afval

49%

aanmaak kernwapens

4%

thermische verontreiniging oppervlaktewater

8%

terrorisme/overval

5%

andere gevaren

14%
(N = 448)

De onderzoeker merkt bij de tabel op dat de eerste twee categorieën
gevaren elkaar niet hoeven uit te sluiten: "Indien een antwoord onder
’stralingsgevaar’ werd gecategoriseerd, werd het aspect van een ongeluk
ni~~ genoemd. Bij de antwoorden die onder ’ontploffingsgevaar/ongelukken’
werden geordend, kàn het aspect straling ook genoemd zijn, als dat
tenminste ten gevolge van een ongeluk zou zijn uitgekomen" (Wentholt,
1980). Bij de 14% ’andere gevaren’ werden vrij vaak gevolgen van radioactieve besmetting genoemd (kanker, verminkingen, erfelijke schade
enzovoort).

Een opvallend resultaat van de NOS-enquête was dat 36% van de ondervraagden van mening was dat kernenergie onontkoombaar was, ook als
"we zonne- en windenergie zouden gaan gebruiken en er tevens voor
zouden zorgen minder energie te verspillen" (33% stelde dat we bij
deze voorwaarden zonder kernenergie zouden kunnen, 29% zei ’misschien’
of wist het niet en 2% gaf een ander antwoord). Gegeven de meerderheid die tegen kernenergie is, zijn er dus een flink aantal mensen
die wèl tegen kernenergie zijn maar die toch menen te moeten berusten
in de onontkoombaarheid ervan.
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1980) blijkt, dat ongeveer een kwart van de bevolking de voorkeur
geeft aan "het weer gebruik gaan maken van kolen" boven drie andere
maatregelen om de energieproblemen te helpen oplosseno Daarmee komt
het op het preferentielijstje op de derde plaats, ná "uitbreiding
van zonne- en windenergie" (de eerste voorkeur van 40%) en ná
"bezuinigingen op energieverbruik" (de voorkeursmaatregel van 34%),
maar vóór "uitbreiding van kernenergie" (de eerste voorkeur van 10%).
De volgorde en de percentages veranderden toen werd gevraagd naar de
meest effectieve oplossing op korte termijn: toen kwam kolen met een
lager percentage (19%) op de tweede plaats, ná bezuinigingen (50%) en
vóór uitbreiding van zonne- en windenergie (12%) en kernenergie (10%).
12% had geen mening of gaf een ander antwoordI) (N = 804). Bij deze
gegevens willen we een kanttekening plaatsen: het op deze wijze vragen
naar voorkeuren is weinig genuanceerd. Theoretisch is het mogelijk
dat alle respondenten een bepaalde maatregel als de op één na beste
evalueren. Bij deze wijze van vragen komt zo’n maatregel desondanks
waarschijnlijk op de laatste plaats.

De Rijksuniversiteit Leiden (RoU.L.) en het Energieonderzoek Centrum
Nederland (E.C.N.) werkten in 1981 samen aan een landelijk onderzoek
naar energiebesparing in gezinshuishoudingen (Ritsema, Midden en
Van der Heijden, 1982). In dit onderzoek werd zijdelings gevraagd
naar houdingen tegenover een drietal energieopties (zie tabel 3.4).
Duidelijk is dat het toepassen van zonne- en windenergie het meest
populair is en dat men overwegend tegen het gebruik van kernenergie is.
Energiebesparing wordt door een hoog percentage respondenten 86%
als een oplossing voor een eventueel energietekort gezien en kolen
eveneens door een hoog percentage (70%).

1)De percentages tellen op tot meer dan 100, naar wij vermoeden doordat respondenten meer dan één m aatregel hebben aangekruist, terwijl
dit niet de bedoeling van de onderzoekers was.

- 20 Tabel 3.4: Houdingen tegenover kolen, kernenergie en zonne-/
windenergie. RUL/ECN, mei/juni 1981.

"Een eventueel tekort aan aardgas en olie dient opgevangen te worden door
meer gebruik te maken van":
mee eens

neutraal

mee oneens

weet niet

zonne- en windenergie

89%

2%

3%

5%

energiebesparende maatregelen

86%

3%

8%

3%

kolen

70%

5%

19%

6%

kernenergie

28%

7%

60%

6%

N = 1076 18 jaar en ouder

De AoV.R.O. gaf het opinie onderzoeksbureau Lagendijk opdracht in
kader van het Schaduwparlement Experiment in januari 1982 500 Nederlanders telefonisch te raadplegen over het energiebeleid.
Dit gezelschap vormt een dwarsdoorsnee van de bevolking en wordt op
gezette tijden benaderd over kwesties die op dat moment politiek actueel
zijn. Het betreft hier geen gewone enquête. De respondenten krijgen
namelijk informatie aangeboden. Deze informatie is op zijn zachtst
gezegd niet altijd even genuanceerd. Ter illustratie een uitvoerig
citaat: "Het Schaduwparlement is ge~nformeerd over de bezwaren die
kleven aan de diverse energiebronneno Olie maakt ons afhankelijk van
landen die misbruik van haar positie kunnen maken; ons aardgas raakt
uitgeput; de grootschalige herinvoering van kolen brengt milieuproblemen met zich mee; kernenergie heeft onder andere een afvalprobleem; zon en wind kunnen nog geen voldoende bijdrage leveren.
De vraag luidt of kernenergie al dan niet deel moet uitmaken van ons
energiepakket de komende tien, twintig jaar.
De antwoorden zijn:

kernenergie moet deel uitmaken van het pakket

53%

kernenergie moet geen deel uitmaken van het pakket

41%

geen uitspraak

einde citaat

5%"

Wellicht ten overvloede enkele aanvullingen op de geboden informatie:
olie kent ook milieuproblemen (bijvoorbeeld verontreiniging van de
zee met olie bij tankertransport, luchtverontreiniging bij raffinage
en verbranding in elektriciteitscentrales).
’Ons’ aardgas raakt zeker een keer op, over de termijn waarop dit
gebeurt is echter weinig zekerheid (meest recente schatting is bij
gelijkblijvende winning 50 jaar), daarna kun je het importeren maar
dan word je natuurlijk ook "afhankelijk van landen die misbruik van
hun positie kunnen maken". Deze afhankelijkheid treedt overigens ook
op bij kolen- en uranium import. Kernenergie heeft inderdaad onder
an~~~~ een afvalprobleem. Het zou in het kader van een volledige
voorlichting aan het Schaduwparlement geen kwaad gedaan hebben deze
andere aspecten te noemen.

Het bureau Lagendijk noemt in haar rapport de 53% respondenten die
zeggen dat kernenergie deel uit moet maken van het pakket de komende
tien, twintig jaar "pro kernenergie" en ’~kernenergievoorstanders". Ook
dit lijkt ons ongenuanceerd. Een deel van deze 53% kon bijvoorbeeld
vinden -en andere opiniepeilingen wijzen in deze richting- dat bestaande kerncentrales niet (beide) moesten worden gesloten maar dat er
geen nieuwe centrales mogen worden bijgebouwd. Naar onze mening niet
het standpunt van een uitgesproken voorstander. Het idee om over energiekwesties informatie te verschaffen alvorens mensen keuzes voor te leggen
kan interessant zijn, maar het is tegelijkertijd gevaarlijk. Aard, vorm
en inhoud van de informatie zijn kritisch voor de beantwoording van de
vragen. (Op de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt hiermee door Saris
en collega’s conscientieus geëxperimenteerd). Wanneer dit onzorgvuldig
geschiedt, leidt het tot ordinaire manipulatie van de respondenten.

We vervolgen met een korte beschrijving van het onderzoek dat het
Instituut voor Milieuvraagstukken in 1981 verrichtte (Ester, Van der
Linden en Van der Pligt, 1982). Met een post-enquête werden de inwoners
van Borssele en Dodewaard benaderd. Tevens werden inwoners van
Brouwershaven en Ammerzoden aangeschreven, twee gemeentes zonder kerncentrale maar met ongeveer gelijke omvang en bevolkingssamenstelling.
Het responsepercentage was 40% en de onderzoeksresultaten hebben betrekking op in totaal zeshonderd enquêtes.

- 22 We geven hier puntsgewijs enkele conclusies van de onderzoekers in
hun eigen woorden weer:
- "of men al dan niet in de directe omgeving van een kerncentrale woont
hangt niet of nauwelijks samen met de houding ten aanzien van uitbreiding of sluiting van de bestaande centrales" "Een meerderheid (59%)
blijkt tegen het uitbreiden van het aantal kerncentrales in ons
land. Er is echter geen meerderheid voor het sluiten van de
centrales in Borssele en Dodewaard; ruwweg één op de twee respondenten is tegen sluiting"
- "de respondenten uit Borssele en Dodewaard vinden de aanwezigheid
van een kerncentrale in hun woonomgeving meer aanvaardbaar dan
de overige respondenten en achten de maatschappelijke aanvaardbaarheid van kerncentrales in de woonomgeving aanzienlijk hoger"
- "Ten aanzien van twee doelstellingen die belangrijk zijn voor de
toekomst van onze samenleving bestaan geen significante verschillen
tussen voor- en tegenstanders: handhaven van de koopkracht en bestrijden
van de werkloosheid. Voor de overige bestaan er grote verschillen:
voorstanders van de uitbreiding van het aantal kerncentrales in ons
land hechten met name meer belang aan het bevorderen van een sterk
bedrijfsleven, bestrijding van de misdaad en een sterkere defensie.
Tegenstanders daarentegen vinden terugdringen van de milieuvervuiling,
het zorgen voor een meer begrijpelijke maatschappij~ meer medezeggenschap en het terugdringen van het energieverbruik belangrijker"
- ’~oorstanders van kernenergie (in deze vier dorpen) beschrijven
andere voorstanders als ’nuchter’, ’zakelijk’, ’realistisch’, ’verantwoordelijk’ en ’milieubewust’, terwijl tegenstanders door hen
beschreven worden als ’kortzichtig’, ’paniekerig’ en ’slecht gelnformeerd’. Tegenstanders van kernenergie vinden een uitgesproken
voorstander ’kortzichtig’, ’slecht gelnformeerd’, ’zakelijk’ en
’egoZstisch’, terwijl ze een tegenstander als ’milieubewust’,
’verantwoordelijk’, ’menslievend’ en ’realistisch’ beschouwen"
De volgorde van de persoonskenmerken loopt van vaak naar minder
vaak genoemd.
- "Kortom, zowel voor- als tegenstanders van kernenergie beschrijven
personen die eenzelfde mening als zijzelf hebben overwegend in
positieve termen, terwijl personen met een afwijkende mening over
kernenergie overwegend in negatieve termen worden besehreven".
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Tenslotte beschrijven we enige resultaten van het opinieonderzoek
dat de Stuurgroep van de B.M.D. in 1982 liet verrichten door de
N.S.S. Eén van de centrale vragen van deze enquête, die aan een
representatieve steekproef van 1514 mensen werd afgenomen, was:
"Hoe staat men tegenover de afzonderlijke energiedragers".
De respondenten dienden op de vier aspecten prijs, milieu, veiligheid en afhankelijkheid van het buitenland, vijf energiebronnen te
beoordelen. In figuur 3.1 staan de antwoordprofielen voor de gemiddelde scores voor kolen, kernenergie en zonne- en windenergie.

3

4

veilig

gevaarlijk

milieuvriendelijk

milieuvervui]end

goedkoop

afhankelijk van
buitenland

oDafhankelijk van
buitenland

5
veel meer

veel meer
van toepassing

passing

............. = kolen
= kernenergie
= zonne- en windenerg~e

Figuur 3.1: Beoordeling op eenvijfpuntsschaalvan de mate waarin
vier aspecten toepasselijk zijn op kolen, kernenergie en
zonne- en windenergie. Ontleend aan Bijlage 10 van
"Het tussenrapport" van de Stuurgroep van de B.M.D., 1983.

- 24 Zoals uit deze figuur blijkt wordt zonne- en windenergie waargenomen
als redelijk goedkoop, zeer veilig en milieuvriendelijk en leidend
tot onafhankelijkheid van het buitenland. Het antwoordprofiel voor
kolen en kernenergie komt nogal overeen behalve op het aspect
veiligheid.
Kolen en kernenergie krijgen beiden (gemiddeld) gematigde scores
voor de aspecten prijs en afhankelijkheid, beiden worden gezien als
milieuvervuilend, maar kernenergie krijgt in ~egenstelling tot kolen
het predikaat "gevaarlijk" opgeplakt door het overgrote deel van
de ondervraagden.

Vervolgens wordt verwerkingstechnisch een merkwaardige kunstgreep
toegepast. Bij kernenergie worden de scores voor elk aspect namelijk
o~g~wogen opgeteld en deze ongewogen som wordt vervolgens geafficheerd als "houding tegenover kernenergie als energiedrager". Op
basis hiervan zou 15% van de ondervraagden positief staan tegenover kernenergie, 31% neutraal en 54% negatief. Als we deze resultaten vergelijken met ander opinieonderzoek dan is met name het
percentage "neutralen" aan de hoge kant. Uit andere resultaten van
de enquête blijkt echter dat deze ongewogen optelling niet gerechtvaardigd is. De respondenten blijken de aspecten namelijk verschillend te wegen. In de woorden van de onderzoekers "Het geheel samenvattend kan gesteld worden~ dat het grootste deel van de ondervraagden aan de aspecten veiligheidsrisico’s en milieu in het toekomstig
energiebeleid het meeste gewicht willen geven. Men stelt deze doorgaans duidelijk boven prijs en afhankelijkheid". Wanneer men de
aan de aspecten toegekende gewichten bij de constructie van de
"houding tegenover kernenergie .... " had laten meewegen had dit tot
andere percentages geleid. Naar wij aannemen zou met name het
percentage respondenten met een neutrale houding aanzienlijk lager
zijn uitgevallen.
De onderzoekers merken, naar aanleiding van de constructie van deze
variabele, ons inziens dan ook terecht op dat er slechts betrekkelijke waarde aan kan worden toegekendo

In tabel 3.5 staan de antwoordpercentages voor de vraag welke
regeringsmaatregelen volgens de respondenten in de toekomst genomen zouden moeten worden.

- 25 Tabel 3.5: Wenselijkheid van maatregelen, die de regering op het
gebied van kernenergie zou kunnen nemen of voorstellen.
Ontleend aan bijlage 10 van "Het Tussenrapport" van de
Stuurgroep van de B.M.D., 1983.

% wenselij k

A bestaande kerncentrales door laten draaien,
maar geen nieuwe bouwen voordat veiligheidsproblemen door onderzoek zijn opgelost

46%

B betere maatregelen ten aanzien van de
veiligheid van kerncentrales

46%

C organiseren van een algemene discussie over
kernenergie met zoveel mogelijk groepen
in de samenleving

25%

D huidige kerncentrales sluiten en verbieden dat er nieuwe gebouwd worden

25%

E grote bedragen bestemmen voor onderzoek
en ontwikkeling op het gebied van de
kernenergie

21%

F zo snel mogelijk het aantal kerncentrales
in Nederland uitbreiden

7%

Uit deze tabel blijkt dus dat bijna de helft zich uitspreekt voor
een afwachtende maatregel (betere veiligheidsmaatregelen). Een
ongeveer even grote groep wil (ook) de bestaande centrales laten
draaien maar geen nieuwe bouwen. Ongeveer een kwart wil de huidige
centrales sluiten en 7% wil juist zo snel mogelijk extra centrales
bijbouwen.

Een vraag naar de aanvaardbaarheid van een energiebeleid waarin gestreefd wordt naar spreiding over de beschikbare energievormen,
maar waarin ook plaats is ingeruimd voor kernenergie, leverde de
volgende antwoordpercentages: beleid zonder meer aanvaardbaar 19%,
beleid aanvaardbaar onder voorwaarden 51%, beleid onaanvaardbaar 24% en
geen mening 6%.

Wat betreft de verwachtingen omtrent de energievoorziening in het jaar
2000 constateren de onderzoekers dat:
- "men in grote meerderheid de betekenis van alternatieve energiebronnen, met name wind- en zonneënergie en in minder grote

- 26 meerderheid de betekenis van kernenergie ziet toenemen
- men de traditionele energiebronnen veelal niet in betekenis ziet
afnemen
- kernenergie door bijna de helft van de ondervraagden over 20 jaar
als de belangrijkste energiebron voor de elektriciteitsopwekking
wordt gezien
- alternatieve energiebronnen over 20 jaar in veler ogen nog een ondergeschikte rol zullen spelen".

3.2.3 C0}g{ENTAAR

Samenvattend kan gesteld worden dat in de loop der jaren het aantal
tegenstanders van toepassing van uranium voor de opwekking van elektriciteit is toegenomen en in veel recente opiniepeilingen de
meerderheid heeft. De attitude tegenover windenergie is voorzover gepeild over het algemeen zeer gunstig bij een hoog percentage van de
bevolking. De houding tegenover kolen als brandstof voor elektriciteitscentrales is bij een meerderheid gunstig.

De meeste survey-verslagen geven uitsplitsingen van de percentages voor
demografische kenmerken als sexe, leeftijd, sociaal-economische status
en dergelijke. Hieraan hebben wij in deze paragraaf geen aandacht besteed. Voorzover er interessante, consistente verbanden gevonden worden
tussen demografische kenmerken van respondenten en hun houding tegenover de toepassing van wind, kolen en uranium gaan wij hier op in
in paragraaf 3.5.

Wanneer we de resultaten van de landelijke opiniepeilingen overzien
dan valt op dat de vragen in het algemeen vrij oppervlakkig zijn.
Zoals hierboven is betoogd kunnen formuleringsverschillen in vragen
verantwoordelijk zijn voor verschuivingen in opiniepercentages,
Opinies worden nauwelijks gestructureerd en niet gerelateerd aan
achterliggende beliefs, normen, gedrag of gevoelens. Daardoor zijn
resultaten vaak globaal en vluehtig en onderhevig aan toevallige
invloeden.

- 27 3.3 BEOORDELINGSDIMENSIES VAN RISICO’S

Vlek en Stallen (1979) verrichtten in Nederland een omvangrijk
enquête-onderzoek onder circa 800 personen. Zij vroegen hun
respondenten 26 risicodragende activiteiten te beoordelen op de diverse
aspecten. Voorbeelden van de zeer uiteenlopende individuele,
industriële en maatschappelijke activiteiten waren: "zelf autorijden na een paar borrels", "chloor transporteren per goederentrein", "een kerncentrale in bedrijf nemen op enige afstand
van een dichtbevolkt gebied". Eén van de taken, die aan een subgroep van 217 respondenten werd aangeboden, was de risicodragende
activiteiten te sorteren naar gelijkenis van risico’s. De gelijkenisoordelen bleken op slechts één eognitieve dimensie teruggevoerd te kunnen worden. Deze werd ge[nterpreteerd als "potentiële
catastrofaliteit én persoonlijke invloed" (zie figuur 3.2).
Deze interpretatie houdt dus in dat de ene dimensie twee samenhangende
beoordelingsaspecten bevat.

Ontleend aan Vlek en Stallen,

1979.

Figuur 3.2: Schaalwaarde van 26 riskante activiteiten op één gelijkenisdimensie. De stippellijn onderscheidt tussen twee ’soorten’
activiteiten (zie tekst).

- 28 In figuur 3.2 staan links van de stippellijn activiteiten welke
individueel catastrofaal kunnen zijn, waarbij het subject relatief
veel persoonlijke invloed heeft, zowel bij beslissen als beheersen.
Rechts van de stippellijn vinden we activiteiten met mogelijk groepseatastrofale gevolgen en een relatief geringe persoonlijke invloed
(Vlek en Stallen, 1979). Gezien de inschaling neemt men opwekking
van kernenergie ("een kerncentrale in bedrijf nemen op enige afstand van een dichtbevolkt gebied") blijkbaar waar als een activiteit
m~mogelijk catastrofale gevolgen voor (grote) groepen en waarop
men weinig persoonlijke invloed heeft.

Ook de oordelen over "risico-ernst", "voordeligheid" en "aanvaardbaarheid" van de 26 risieodragende activiteiten bleken gebaseerd op een zeer
beperkt aantal cognitieve dimensies. We bespreken allereerst risico-ernst.
Met behulp van een zogenaamde "PRINCALS-analyse’’I) kwamen de onderzoekers tot 2 dimensies achter de beoordelingen door 456 respondenten
over de "ernst van risico’s en gevaren" (zie figuur 3.3).
De voornaamste horizontale dimensie interpreteerden zij als "omvang
van een mogelijk c.q. denkbaar ongeval". Een zeer grote meerderheid
der respondenten ziet risico-ernst langs deze dimensie toenemen.
De tweede, verticale dimensie werd geinterpreteerd als ’~ate van
(maatschappelijk) georganiseerde beveiliging". Bij een groot deel van
de respondenten draagt deze dimensie negatief bij tot hun oordeel
over risico-ernst. Bij een vrijwel even groot aantal respondenten
neemt risico-ernst echter ~oe met de mate van georganiseerde beveiliging’.

Kernenergie neemt in figuur 3.3 op de hoofddimensie (ongevalsomvang)
een extreme positie in. Dit betekent dat de gepercipieerde omvang
van een mogelijk gevolg van "een kerncentrale in bedrijf nemen op
enige afstand van een dichtbevolkt gebied" groot is en daarmee de
ge~ercipieerde ernst van het risico eveneens.

Een tweede aspect waarop de respondenten van Vlek en Stallen de risicodragende activiteiten dienden te beoordelen was het "belang of nut
!)Zie voor een toelichting op deze analysetechniek bijlage 2 van
dit rapport.
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Figuur 3.3: Configuratie van risicodragende activiteiten op basis van
oordelen over risico-ernst. Eigenwaarden 0,37 en 0,14.
Ontleend aan Vlek en Stallen, 1979.
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- 30 van beoogde voordelen". Weer bleken de oordelen op twee dimensies
te kunnen worden teruggevoerd. De eerste belangrijkste dimensie was
de "noodzakelijkheid van het nagestreefde voordeel". ~len zag over
het algemeen "voordeligheid" langs deze dimensie toenemen. De tweede
dimensie werd benoemd met "de massaliteit van het te leveren voordeel"
waarmee naar wij aannemen bedoeld wordt het aantal mensen dat de
voordelen geniet. Voor veel respondenten droeg deze dimensie positief,
voor veel anderen negatief bij aan hun oordelen over ’voordeligheid’

Een derde aspect waarop de respondenten de risicodragende activiteiten
beoordeelden was de aanvaardbaarheid. De respondenten moesten aangeven in welke mate het belang en de voordelen van een activiteit
opwogen tegen de mogelijke nadelen en gevaren ervan. Volgens Vlek
en Stallen waren de aanvaardbaarheidsoordelen van hun respondenten
terug te voeren op de volgende twee dimensies: I. de persoonlijke
onmisbaarheid van de voordelen en (daardoor) de onvermijdelijkheid
van de met de activiteit gemoeide risico’s en 2. het aantal mensen
dat betrokken is bij de gevolgen zowel de positieve (het aantal
mensen dat de voordelen geniet) als de negatieve (het aantal slachtoffers bij mogelijke ongevallen).

In figuur 3.4 is een blokschema afgebeeld waarin de beoordeelde aspecten, de beoordelingsdimensies en de onderlinge samenhangen
worden weergegeven.

2° dimensie

dimensie

voordeligheid

(persoonl ij ke)
noodzakelijkheid
van voordeel

aanvaardbaarheid

(persoonlijke)
noodzakelijkheid
van voordeel én
onvermijdelijkheid van risico

risico-ernst

omvang van mogelijk ongeval

i

massaliteit
van

voordeel

massaliteit
van voordeel én
omvang van
mogelijk ongeval

[ mate van georveiliging
I

ganiseerde be-

Figuur 3.4: De benoemingen van de eerste en tweede dimensie van beoordelingen van risicodragende activiteiten op drie aspecten.
Ontleend aan Vlek en Stallen, 1979.

"Een kerncentrale in bedrijf nemen op enige afstand van een dichtbevolkt gebied" was een activiteit die door de respondenten extreem
werd beoordeeld. Men vond het gemiddeld de meest riskante activiteit

- 32 (met de mogelijkheid van grote rampen) en tegelijkertijd niet erg
voordelig. De voordelen die men onderkende vond men wel massaal
maar zeker niet onmisbaar. Het zal dan ook geen verbazing wekken
dat de aanvaardbaarheid van deze activiteit niet groot was in de
ogen van veel respondenten.

Fisehhoff en anderen verrichtten in 1978 een Ds¥chometrische studie
waarbij 76 leden van de "League of Women Voters" (52 vrouwen en 24
mannen) gevraagd werden een dertigtal activiteiten en technologieën
te beoordelen op de volgende negen risicoaspecten:
I. Vrijwilligheid: raken mensen vrijwillig in deze riskante situaties?
2. Uitgesteldheid van het gevolg: in welke mate is het risico op
doodgaan onmiddellijk? Of volgt de dood waarschijnlijk pas later?
3. Kennis over het risico: in welke mate zijn de risico’s precies
bekend aan degenen die eraan worden blootgesteld?
4. Kennis over het risico: in welke mate zijn de risico’s bekend voor
de wetenschap?
5. ContrOle over het risico: als je wordt blootgesteld aan het risico
van elke activiteit of technologie, in welke mate kun je dan, door
persoonlijke bekwaamheid, of inzet, doodgaan voorkomen?
6. Nieuwheid: zijn de risico’s nieuw en ongewoon of oud en vertrouwd?
7. Catastrofaliteit: is het een risico dat chronisch slachtoffers
eist (telkens één tegelijk), of is het een risico waarbij grote
aantallen mensen tegelijk sterven?
8. Angstaanjagendheid: is het een risico waarmee mensen hebben leren
leven en waarover ze redelijk kalm kunnen denken, of is het een
risico waarvoor mensen sterke vrees koesteren?
9o Ernst van de gevolgen: als men zich bij de gevolgen ongelukken of
ziektes voorstelt, hoe waarschijnlijk is het dan dat die een
dodelijke afloop hebben?

Twee hoofddimensies bleken de negen risicoaspecten behoorlijk te
beschrijven. (zie figuur 3.5) De eerste factor bestond uit de aspecten onvrijwillig, uitgesteld, onbekend voor de blootgestelde,
onbekend aan de wetenschap, oncontroleerbaar, nieuw, catastrofaal,
angstaanjagend en natuurlijk de tegengestelden. De tweede factor
onderscheidt zich van de eerste doordat deze zuiverder de ernst

- 33 van het risico in termen van de kans op dodelijke ongelukken en het
aantal (catastrofaliteit) beschrijft.

FATAL,

(ontleend aan Fischhoff en anderen,1978).
Figuur 3.5: Plaatsing van 30 risico-objecten in een twee-dimensionale ruimte van risico-aspecten.

In figuur 3.5 valt de gelsoleerde positie van kernenergie op.
Kernenergie wordt als catastrofaler en angstaanjagender gezien
dan welk ander risico ook. Deze verschillen worden verder
ge[llustreerd door figuur 3.6 en 3.7.

Hoewel röntgenstraling en kernenergie beide met radioactiviteit
van doen hebben, wordt de laatste toch als catastrofaler en angstaanjagender beoordeeld. Ook de vergelijking tussen niet-nucleaire
elektrische energie en kernenergie valt zeer ongunstig uit voor
de laatste. Opvallend in de studie van Fischhoff en anderen was
ook dat de proefpersonen de voordelen van de nucleaire technologie

- 34 niet hoog aansloegen.

Gezien de kleine, selecte steekproef is het twijfelachtig of deze
resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar andere sociale
categorieën dan de Amerikaanse "League of Women Voters".
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(Figuren 3.6 en 3.7 zijn ontleend aan Fischoff en anderen, 1978).
Figuur 3.6: Vergelijking kernenergie

Figuur 3.7: Vergelijking van

met röntgenstraling op

kernenergie met

9 risico-aspecten.

niet-nucleaire
elektrische energie
op 9 risico-aspecten.

In een !atere studie van Slovic, Fischhoff en Lichtenstein (1980)
werd aan de proefpersonen gevraagd 90 (in plaats van 30) risicodragende
activiteiten en situaties te beoordelen op 18 (in plaats van 9)
risico-aspecten en bovendien op het waargenomen risico van overlijden
en de waargenomen voordeligheid. Met behulp van factor-analyse werden
drie onderliggende beoordelingsdimensies geidentificeerd. De eerste
dimensie werd ’angstaanjagendheid’ genoemd~ de tweede ’vertrouwdheid’
en de derde had van doen met het aantal mensen dat aan het risico
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beoordeeld. Op de eerste dimensie scoorde het hoog: kernenergie
werd wat angstaanjagendheid betreft alleen overtroffen door
"kernwapens" en "oorlog". Ook op de tweede dimensie scoorde kernenergie
extreem: het werd waargenomen als zeer weinig vertrouwd en onbekend.
Wat onbekendheid betreft bleek ’kernenergie’ vergelijkbaar met bijvoorbeeld ~voedselbestraling’ en ’laserstralen’.
Op de derde dimensie (aantal mensen dat is blootgesteld aan het risico)
bleek ’kernenergie’ geen extreme positie in te nemen.

Het opwekken van elektrische stroom met behulp van fossiele grondstoffen als
olie en kolen bleek als risico~ragende activiteit een gematigde score
op alle drie dimensies: het was noch angstaanjagend noch het tegendeel, het was noch erg bekend noch erg vertrouwd en ook het aantal
blootgestelden was in de ogen van de respondenten noch erg ~root noch
erg klein.

Renn nam een drietal vragenlijsten af bij bewoners van Nord-RheinWestphalen. Vragenlijst een en twee die over risicobeoordeling in
het algemeen gingen werden elk afgenomen bij 50 bewoners van Jülich
(een plaats met een researchreactor) en bij 50 bewoners van Kerpen
(een plaats zonder nucleaire installatie). De derde vragenlijst die
met name kernenergie betrof werd ingevuld door bijna 500 mensen die
overigens voor ongeveer 80% woonden in plaatsen met een nucleaire
installatie hetzij in werking hetzij in aanbouw.

In de eerste vragenlijst liet Renn twaalf risico’s van verschillende
aard beoordelen op een aantal aspecten. De risico’s waren deels
individueel van aard, bijvoorbeeld roken of skieën en deels meer
collectieve risico’s als de bo1~w van stuwdammen en ook de opwekking
van energie in kerncentrales en in kolengestookte centrales.
De beoordeelde aspecten kwamen goeddeels overeen met die van het
Amerikaanse onderzoek van Fischhoff uit 1978.
Factoranalyse over deze aspecten leverde ook ongeveer gelijke
factoren op. Renn voegde echter beoordelingsaspecten toe die onder
andere van doen hadden met voordelen bijvoorbeeld de totale
voordeligheid, de individuele voordeligheid (geniet de respondent
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Fishbein en Ajzen (1975) dat ook wordt gehanteerd in de survey
waarover in dit rapport verslag wordt gedaan (bespreking van dit
attitudemodel vindt plaats in hoofdstuk 4).

Aan de 224 Oostenrijkse respondenten werd gevraagd voor een vijftal
energiedragers te beoordelen in hoeverre elk kan leiden tot bepaalde
gevolgen. Die energiedragers waren uraan, kolen, olie, zon en water.
De 39 gevolgen waren van diverse aard. Voor elk gevolg moest bovendien
worden aangegeven in welke mate men dit een gunstig dan wel ongunstig
gevolg achtte.
Een voorbeeld:
- Het gebruik van kolen leidt tot luchtvervuiling:
i 2
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-Luchtvervuiling is:

Daarnaast moest voor elke energievorm een attitudeoordeel worden
gegeven dat wil zeggen, dat moest worden aangegeven of men er in
het algemeen positief dan wel negatief tegenover stond.
Bij de analyse werd gebruik gemaakt van een factoranalytische procedure (Tucker, 1966) die het mogelijk maakt om driedimensionele
tabellen te verwerken. Daarmee konden factoren worden ge~dentificeerd
voor de vijf energiedragers, voor de 39 mogelijke gevolgen van toepassing van deze energiedragers en voor de 224 respondenten.

Wat de vijf energiedragers betreft werden drie factoren gevonden:
een voor kernenergie, een voor de fossiele brandstoffen en een
voor de alternatieve energievormen. Met andere woorden, de Oostenrijkse
steekproe~ nam kernenergie waar als verschillend van de overige
energievormen maar beoordeelde kolen en olie als overeenkomstig.
Ook energie uit zon en water werd waargenomen als op elkaar lijkend.

De gevolgen konden volgens de analyse worden teruggevoerd op vijf
achterliggende factoren te weten: economische voordelen (bijvoorbeeld

- 39 toename van werkgelegenheid of verhoging van welstandsniveau) milieurisico’s (bijvoorbeeld watervervuiling of uitputting van natuurlijke
hulpbronnen) indirecte risico’s (bijvoorbeeld veranderingen in
de genen van de mens, ontstaan van een politiestaat) technologische
ontwikkeling (bijvoorbeeld afhankelijkheid van kleine groepen experts,
nieuwe industriële ontwikkelingen, nieuwe methoden voor geneeskundige
behandeling) en tenslotte psychologische en lichamelijke risico’s
(bijvoorbeeld ongelukken waarbij grote aantallen mensen getroffen
worden, blootstelling aan een risico dat ik niet kan beheersen).
Vijftien(!) van de negenendertig gevolgen waren overigens niet onder
deze factoren samen te vatten. Enkele voorbeelden hiervan: "uitgesteld
effect op de gezondheid", "transport van gevaarlijke stoffen",
"lange termijn verandering van het klimaat".

De beoordelingen van de energievormen met betrekking tot deze factoren
laten zich als volgt samenvatten: het Oostenrijkse publiek vond dat
alle energiedragers ongeveer hetzelfde matige niveau van economische
voordeligheid bezaten met uitzondering van kolen (geen economische
voordelen). Milieurisico’s werden vooral verbonden met olie, kolen
en kernenergie in deze volgorde. Géén van de energiedragers met
uitzondering van kernenergie leidde volgens hen tot indirecte risico’s.
Ook dachten zij dat alleen kernenergie en windenergie zouden leiden
tot technologische ontwikkeling. Alleen kernenergie was in hun ogen
in sterke mate verbonden met psychologische en lichamelijke risico’s.

Over de houdingen die uit deze waargenomen gevolgen voortspruiten het
volgende: de attitudestegenover kernenergie bleken gepolariseerd.
Er waren duidelijke groepen voor- en tegenstanders te identificeren.
Tegenover de fossiele energievormen had men vaak een gematigd gunstige
attitude terwijl vrijwel iedereen een zeer positieve houding had
tegenover het opwekken van energie met behulp van zon en water.

De factoranalyse over respondenten tenslotte leverde drie factoren op
maar deze waren moeilijk interpreteerbaar (ze bleken niet verbonden
met demografische kenmerken van de respondenten) en zijn in het kader
van deze paragraaf niet relevant.
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Hierboven zijn een aantal onderzoeken besproken waarin getracht werd
hoofddimensies te achterhalen waarop mensen (impliciet) de ernst
van risico’s en de aanvaardbaarheid ervan beoordelen. Er zijn verschillen tussen de onderzoeken in de aard en het aantal hoofddimensies dat wordt gevonden. Deels zijn die verschillen terug te
voeren op de verschillende taken die de respondenten kregen voorgelegd
en op de verschillen tussen de onderzochte groepen. Er zijn echter
ook aanwijzigingen dat de verschillen voortkomen uit de verschillen in
te beoordelen risico-objecten. Het onderzoek van Renn is daar een voorbeeld van. De validiteit van de risico-beoordelingsdimensies staat
nog ter discussie. Wel wordt langzamerhand duidelijk dat "catastrofaliteit" (de mogelijkheid van een ramp) en "voordeligheid" twee centrale
aspecten zijn bij de evaluatie van veel risicodragende activiteiten.

3.4 ENKELE RISICO-ASPECTEN NADER BELICHT

3.4.1

INLEIDING

In de volgende subparagrafen gaan we wat dieper in op een aantal
risico-aspecten. Het betreft merendeels zogenaamde "kwalitatieve
risicokenmerken" ook wel "psychologische risicokenmerken" genoemd.
Het zijn aspecten die niet direct met de grootte van mogelijke vooren nadelen van een risicodragende activiteit van doen hebben maar
waarvan wel verondersteld wordt dat zij de aanvaardbaarheid van die
activiteit belnvloeden. Eerst gaan we echter in op slachtofferfrequentie-schattingen van leken.

3.4.2 LE~NSC~TTINGEN V~~ S~CHTOFFERFREQUENTIES VOOR EEN DOORSNEEJAAR

In een aantal sociaal-wetenschappelijke studies in onder andere
de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en ook in Nederland is nagegaan in hoeverre leken het aantal doden per tijdsperiode voor

verschillende doodsoorzaken kennen of kunnen schatten (Lichtenstein
en anderen, 1978, Green en Brown, 1978, $1ovic, Fischhoff en Lichtenstein,
1979, Vlek en Stallen, 1979, Renn, 1981, Von Winterveldt, John en
Borcherding, 1981).
De schattingen van leken werden vergeleken met het geregistreerde aantal doden of als dit gegeven ontbrak met de schattingen van terzake
deskundigen. Vragen die in deze studies werden onderzocht waren onder
andere: Hoe accuraat zijn de schattingen van leken? Welke regelmatigheden zijn te ontdekken in de gemaakte fouten? Hoe zijn deze regelmatigheden te verklaren? Welke relatie is er tussen het geschatte aantal doden ten gevolge van riskante activiteiten en de waargenomen
risico-ernst van deze activiteiten?

Ter illustratie bespreken we hier één studie wat uitvoeriger, vervolgens
gaan we in op de resultaten in het algemeen en tenslotte plaatsen
we enkele kanttekeningen bij de verrichtte studies.

Lichtenstein en collega’s vroegen in 1978 twee groepen studenten
(respectievelijk 40 en 34 proefpersonen) om schattingen te maken van
het aantal doden per jaar voor 41 oorzaken. De ene groep gaven zij
informatie dat het verkeer in de Verenigde Staten jaarlijks 50.000
doden eist terwijl de andere groep als vergelijkingsgegeven te horen
kreeg dat er jaarlijks 1000 Amerikanen overlijden ten gevolge van
elektrocutie. De resultaten voor beide groepen zijn weergegeven in
tabel 3.6 en de figuren 3.8 en 3.9.

Correlaties tussen ware en geschatte frequenties bedroegen tussen
0,66 en 0,77.
De onderzoekers rapporteren twee soorten vertekeningen: ten eerste
een algemene tendens om lage frequenties te overschatten en hoge
te onderschatten en ten tweede een tendens om onafhankelijk van de
hoogte van de feitelijke slachtofferfrequenties het aantal doden
voor bepaalde oorzaken te overschatten en voor andere juist te onderschatten. De onderzoekers bespreken een aantal mogelijke verklaringen
voor deze vertekeningen.
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Tabel 3.6
Oorzaak

Dodenaantallen
Geregistreerd

Geschat

Ankerwaarde
50.000
doden
o

6

48
90
1o7
205

Ankerwaarde
1.000
doden

88
237
379
331
331
202
535
688
298
863

41o
902
1,025

ï93

966

8,441

Deze tabel en de figuren 3.8 en 3.9 zijn ontleend aan
Lichtenstein en anderen 1978. In beide figuren staan
op de x-as het "feitelijk" aantal doden voor een normaal
jaar (geregistreerde frequenties) op de y-as staan
de geometrische gemiddelden van de door de studenten
geschatte dodenaantallen. Zowel z- als y-as zijn logaritmische stralen.
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Figuur 3.8 : Ankerwaarde 1.000 elektrocutiedoden.

I00

[000

I0~000 IOOpO0 1,000,000

True Frequency
Figuur 3.9 : Ankerwaarde 50.000 doden door gemotoriseerd verkeer.

- 44 Wat de eerste algemene tendens betreft achten zij de hypothese dat
deze te wijten zou kunnen zijn aan het vermijden door proefpersonen
van extreem hoge of lage aantallen minder plausibel. Bij andere
schattingstaken waarbij frequenties van woorden en beroepsbeoefenaren geschat moesten worden bleken proefpersonen namelijk extreme
aantallen wel te noemen en niet te vermijden.

Een andere verklaring waarvoor wél enige steun bestond was ankering.
Dit is het mechanisme waarbij proefpersonen eerst een bepaalde waarde
nemen of krijgen als vergelijkingsmaat waartegen ze nieuwe schattingen
afzetten. Laboratorium experimenten (bijvoorbeeld van Tversky en
Kahneman, 1974) wijzen uit dat mensen dergelijke aanpassingen over
het algemeen onvoldoende verrichten waardoor hun schattingen te
dicht bij de ankerwaarde komen te liggenI). Dit kan leiden tot overof onderschatting al naar gelang de hoogte van het anker. De groep
studenten die de hoge ankerwaarde kreeg aangeboden (50.000 verkeersdoden) bleek inderdaad over het algemeen tot hogere schattingen te
komen dan de groep met de lage ankerwaarde (1000 elektrocutiegevallen
per jaar).

Een derde verklaring die Lichtenstein en collega’s aandroegen was
het gebruik van een vuistregel bij het schatten van doodsfrequenties
namelijk "de beschikbaarheid van voorbeelden". Deze vuistregel zou
ook van belang zijn bij het verklaren van de tweede tendens namelijk
het over- of onderschatten van specifieke doodsfrequenties. Het idee
is dat mensen zich relatief teveel voorbeelden herinneren of voorstellen van spectaculaire, dramatische gebeurtenissen bijvoorbeeld
overstromingen, verdrinking, tornado en te weinig voorbeelden van meer
alledaagse, niet spectaculaire gebeurtenissen (bijvoorbeeld ziekten).
Op basis van het aantal voorbeelden van een gebeurtenis dat men zich
voor de geest kan halen schat men nu het aantal doden ten gevolge van
die gebeurtenis. Dit zou volgens Lichtenstein en anderen zowel de
algemene tendens tot overschatten c.q. onderschatten van lage
en hoge frequenties verklaren als de specifieke misschattingen voor

1)Contrasteffecten (dat wil zeggen dat de schattingen juist teveel
afwijken van de ankerwaarde) kunnen ook optreden maar dit gebeurt
onder andere omstandigheden, (Sherif en Sherif, 1969).
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bepaalde doodsoorzaken.
De beschikbaarheid van voorbeelden kan belnvloed worden door eigen
ervaring (de onderzoekers suggereren bijvoorbeeld dat hun jonge
proefpersonen ouderdomsziekten als hartziekten en maagkanker zouden
onderschatten vanwege hun geringe ervaring hiermee) maar ook door de
aandacht die de media aan gebeurtenissen besteden. Door het dramatische,
sensationele karakter van sommige doodsoorzaken hebben zij een hoge
nieuwswaarde en besteden de media er veel aandacht aan. Dit zou de
beschikbaarheid van voorbeelden verhogen en daardoor mede debet zijn
aan overschattingen. Daartegenover staan de "quiet killers" zoals
allerlei ziekten waarvoor media weinig aandacht hebben. Combs en
Slovic (1979) vonden inderdaad een verband tussen de aandacht die
2 Amerikaanse kranten besteedden aan bepaalde gebeurtenissen en de
(mis)schattingen door leken van het aantal doden ten gevolge van die
gebeurtenissen. Zo werden bijvoorbeeld onevenredig veel kolommen besteed
aan tornado’s, brand, verdrinkingsgevallen, moorden en ongelukken.

Commentaar
De resultaten van de onderzoeken spreken elkaar voor een deel tegen.
Zo vindt Renn (1981) in tegenstelling tot de overigen dat zijn Duitse
proefpersonen over de hele linie met uitzondering van de twee hoogste
frequenties tot overschattingen komen. Consistente resultaten zijn:
lage feitelijke slachtofferfrequenties worden oversehat, (zeer) hoge
frequenties onderschat, de correlaties tussen feitelijke en geschatte
frequenties liggen tussen 0,66 en 0,78.

Bij deze resultaten en de interpretaties ervan zijn enkele kanttekeningen
te maken.

In dit kader gaan we niet in op aspecten als stimulusselectie (wèlke
doodsoorzaken worden beoordeeld?) en het voor en tegen van verschillende
manieren van aanbieden en laten beoordelen van de doodsoorzaken,
bijvoorbeeld gepaarde aanbieding (welke oorzaak eist meer slachtoffers
en geef aan hoeveel maal zoveel) of schatting van absolute frequenties voor elke doodsoorzaak apart, het aanbieden van ankerwaarden
en dergelijke. Wel willen we de volgende opmerkingen maken.

- 46 Ten eerste de "feitelijke" frequenties. Voor een deel betreft het
hier geregistreerde frequenties. Deze kunnen te laag zijn omdat
niet alle gebeurtenissen de registrerende instantie ter ore hoeven
komen. Ook is het moeilijk om precies vast te stellen hoeveel
doden er ten gevolge van een bepaalde oorzaak vallen (reken je
bijvoorbeeld slachtoffers van astma en longkanker wel of niet voor
een deel bij de doden ten gevolge van luchtvervuiling door kolencentrales). Een ander deel van de risicobronnen zijn zo nieuw bijvoorbeeld bij kernenergie dat er geen statistische gegevens over
bekend zijn en de schattingen van slachtofferfrequenties gebaseerd zijn op foutenboomanalyses of vergelijkbare technieken van
terzake deskundigen. Bij dergelijke schattingen moet ook rekening
worden gehouden met onzekerheden en dus met een bepaalde foutenmarge.

Een tweede punt van belang is de analyse van de gegevens. In alle
studies worden correlatiecoëfficienten berekend als indicatie voor
de accuratesse waarmee leken aantallen doden schatten. Dit lijkt
ons een slechte maat. Immers een correlatiecoëfficient is op te
vatten als een maat voor hoe goed de ene variabele is te voorspellen uit de andere volgens een lineair verband, willekeurig
welk lineair verband.
Kijken we bijvoorbeeld naar figuur 3.10o Hier zijn twee fictieve
voorbeelden afgebeeld waarin het verband tussen geschatte en feitelijke
frequenties perfect wordt weergegeven door de ononderbroken lijn
a. De schattingen van de respondenten liggen dus allemaal exact
op lijn a.

Figuur 3.;0: Fictieve perfecte samenhang tussen feitelijke (x-as)
en geschatte slachtofferfrequenties (y-as).
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Wanneer we de correlatiecoëfficient berekenen tussen deze geschatte
frequenties en feitelijke frequenties is deze precies een
Deze perfecte correlatie wordt dus gevonden ondanks het feit dat
deze fictieve respondenten op systematische wijze lage frequenties
overschatten en hoge onderschatten. Welnu deze situatie doet zich
voor in de onderhavige studies, zij het uiteraard in minder extreme
vorm. De scores liggen in een puntenwolk in de vorm van een sigaarend bijna. Wanneer men uitspraken wil doen over hoe goed leken in staat
zijn geregistreerde slachtofferfrequenties te schatten moet men dus
niet de correlatie als maat nemen maar kan men beter de afstanden van
de scores tot de onderbroken lijn x=y in een maat verdisconteren.
We kunnen het dan ook niet eens zijn met Renn (1981) die in zijn
proefschrift op basis van een correlatie tussen feitelijke en geschatte
frequenties van 0,78 concludeert dat leken "behoorlijk goed" zijn in
het schatten van ~bsol~~e slachtofferfrequenties.

De derde en meest belangrijke kanttekening die we willen plaatsen
betreft de interpretatie van de resultaten. Met uitzondering van
Vlek en Stallen beelden alle onderzoekers hun resultaten af in
plaatjes met logaritmische schaalpunten op de assen. Door deze
logaritmische transformaties zien grote afwijkingen tussen geregistreerde en geschatte frequenties er op dergelijke plaatjes klein
uit. Zolang het hier gaat om een pragmatische presentatie van de
resultaten is dit een aanvaardbare handelswijze. De suggestie die
van deze afbeeldingen uitgaat dat leken goede schatters zouden
zijn van absolute slachtofferfrequenties is echter volstrekt onjuist.
Bij de interpretatie van de gegevens moeten drie kwesties goed van
elkaar worden gescheiden. Ten eerste de vraag hoe accuraat leken
slachtofferfrequenties schatten. Welnu ons antwoord luidt: ze doen
het maar matig en in de extreme gebieden uitgesproken slecht.
Een tweede vraag is: valt er systematiek te ontdekken in de wijze
waarop leken (verkeerd) schatten. Het antwoord hierop luidt: waarschijnlijk. Het lijkt erop dat de relatie tussen de ware en de
geschatte frequenties zich in een machtsfunctie laten weergeven.
1)alleen in het geval dat lijn a exact horizontaal dan wel verticaal
zou lopen, zou de correlatiecoëfficient niet I maar 0 zijn.

- 48 De derde vraag tenslotte luidt: gegeven die systematiek in de
schattingen van leken, wat is de psychologische betekenis van die
schattingen? Hoe zijn die schattingen gerelateerd aan risicoernst en risico-aanvaarding. Hier moet nog het nodige onderzoek
naar gedaan worden. De voorhanden zijnde resultaten wijzen overwegend in de richting dat er geen of nauwelijks een relatie is
tussen de waargenomen ernst en aanvaardbaarheid van een risicodragende activiteit enerzijds en het geschatte aantal doden voor
een gemiddeld jaar anderzijds. Over deze relatie voor een catastrofaal jaar wordt meer gezegd in de volgende paragraaf.

3.4.3 CATASTROFALITEIT: DE I~OGELIJIIHEID VAN EEN RAMP

Elk jaar vallen er in Nederland bij elkaar zo’n 2000 doden in het
verkeer. Weliswaar wordt er steeds gehamerd op het belang van een
grotere verkeersveiligheid, maar er zijn er maar weinigen die ervoor
pleiten het verkeer geheel en al uit te bannen. Men stelle zich
echter een activiteit voor, met voor het overige vergelijkbare
voordelen als deelneming aan het verkeer biedt, waarbij gemiddeld eens per twee jaar een ramp met vierduizend slachtoffers
zou optreden. Zo’n activiteit zou op heftig verzet stuiten, zo niet
zonder veel scrupules verboden worden.
Dit illustreert een verband dat in een aantal risicopereeptiestudies is aangetroffen. Wanneer een activiteit de mogelijkheid in
zich bergt van het optreden van een ramp (waarbij veel doden,
gewonden en schade in één keer optreden) dan wordt het risico van
zo’n activiteit ~Is ernstiger gewaardeerd dan van een activiteit die
dezelfde nadelige gevol~en heeft maar gespreid in de tijd.
In de energievoorziening is de toepassing van kolen voor de opwekking
van elektriciteit een voorbeeld van een activiteit met sluipende
risico’s waarvan de negatieve gevolgen over langere tijd gespreid
zichtbaar worden. Een accumulerend gevolg is bijvoorbeeld ademhalingsziekte van mijnwerkers. Als sluipende risico’s worden wel genoemd
de verzuring van het grondwater of de toename van kooldioxide in de
atmosfeer, als gevolg waarvan volgens sommige deskundigen klimaatsveranderingen mogelijk zijn die onder meer het risico van over-

- 49 stromingen in zich bergen. Toch is het verzet tegen winning en
toepassing van kolen relatief gering. Het is momenteel in Nederland
in ieder geval niet te vergelijken met het verzet tegen kernenergie
die in waarneming van veel mensen een extreme positie inneemt -zo
blijkt uit onderzoek- op het punt van de catastrofegevoeligheid
(Vlek en Stallen, 1979, Renn 1981).

Amerikaanse en Duitse proefpersonen, gevraagd naar een schatting van
het aantal doden als gevolg van verschillende riskante activiteiten
in enerzijds een doorsnee jaar en anderzijds een catastrofaal jaar,
schatten dat kernenergie in een rampjaar gemiddeld zo’n honderd keer
(Verenigde Staten) tot ruim tweeduizend keer (Duitsland) zoveel
slachtoffers zal vragen als in een doorsnee jaar. Voor allerhande andere
riskante activiteiten kwamen voor een rampjaar schattingen uit de bus
die respectievelijk gemiddeld slechts twee keer tot acht keer die voor
een doorsnee jaar bedroegen. De Amerikaanse onderzoekers rapporteren
een significant verband tussen geschatte slachtofferfrequenties van
een risicodragende activiteit voor een catastrofaal jaar en de waargenomen ernst van het risico. In het Duitse onderzoek werd een dergelijk verband niet gevonden. (Verenigde Staten: Slovic, Fischhoff en
Lichtenstein, 1979, Dnitsland: Renn, 1981).

De verwaehting van catastrofale verliezen is waarschijnlijk een van
de doorslaggevende factoren in de risicobeleving van veel mensen.
Vlek en Stallen (1979) vonden, zoals in paragraaf 3.3 beschreven, dat
de oordelen van hun respondenten over risico-ernst en aanvaardbaarheid sterk be~nvloed worden door de waargenomen omvang van een mogelijk of denkbaar ongeval. Slovic, Fischhoff en Lichtenstein rapporteren vergelijkbare resultaten. Renn veronderstelt dat een kwalitatief risicokenr~~erk, zoals catastrofaliteit, alleen van belang is
voor de houding tegenover de risico-bron wanneer extreem gescoord
wordt op dat kenmerk. Catastrofaliteit bleek alleen bij de risicobron "kernenergie" in belangrijke mate bij te dragen aan de attitude.
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Het belang van de factor ’vrijwilligheid’ voor het aanvaardbaarheidsoordeel over riskante activiteiten is de laatste jaren inzet van
sociaal-wetenschappelijke discussie geweest.
Voordat we op de deels tegenstrijdige resultaten ingaan eerst iets
over wat met ’vrijwilligheid’ wordt bedoeld- Iemand kan ervoor kiezen
een risico-dragende activiteit te verrichten. De mate waarin iemand
het idee heeft vrij te zijn bij deze keuze noemen wij de vrijwilligheid van blootstelling aan het risico dat aan de activiteit verbonden
is. De gepercipieerde mate van keuzevrijheid zal samenhangen met de
kwantiteit en kwaliteit van de keuze-alternatieven. De waargenomen keuzevrijheid is het grootst bij een optimum aantal keuzemogelijkheiden; de
keuzemogelijkheden moeten een min of meer gelijkwaardige aantrekkelijkheid hebben; en de keuze moet gaan tussen allemaal aantrekkelijke,
eerder dan tussen allemaal onaantrekkelijke opties (Harvey en Smith,
1977 aangehaald in Vlek en Stallen, 1979) o Uiteraard wordt de waargenomen keuzevrijheid mede bepaald door de persoonlijke invloed die men
heeft op de keuze. Wanneer een persoon, geheel zelfstandig, zonder met
anderen rekening te hoeven houden, kan beslissen een risicodragende
activiteit al dan niet aan te gaan is zijn keuzevrijheid maximaal.
Wanneer daarentegen de beslissing alleen door anderen wordt genomen
is de keuzevrijheid minimaal (het is een opgelegde onvrijwillige keuze).
Een tussenpositie ontstaat wanneer de persoon beslist samen met anderen.

Dan nu de vraag of vrijwilligheid van blootstelling aan risico’s een
belangrijke factor is bij beoordeling van de aanvaardbaarheid van die
risico’s.

Starr (1969) concludeerde op grond van analyse van statistische gegevens
dat de bevolking bereid was risico’s van vrijwillige activiteiten
(bijvoorbeeld skieën) te accepteren die grofweg 1000 maal zo groot
waren als van meer onvrijwillige risico’s (bijvoorbeeld voedselconserveringsmiddelen). Verder concludeerde hij dat mensen de kans om
te overlijden aan ziekten als criterium gebruikten bij het beoordelen
van de aanvaardbaarheid van andere risico’s en dat het niveau waarop
een riskante activiteit aanvaardbaar is evenredig is met de derde macht
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van de eraan verbonden voordelen. Starr gebruikte hierbij de methode
van de zogenaamde "revealed preferences" (klaarblijkelijke voorkeuren).
De methode gaat uit van de veronderstelling dat de samenleving in de
loop der tijd met vallen en opstaan en door schade en schande wijs geworden een soort optimum gevonden heeft, waarbij de baten en de risico’s
van activiteiten in evenwicht zijn. Om die balans terug te vinden onderzocht Starr activiteiten, die in de samenleving plaatsvinden, op de
verhoudingen van risico’s en baten. Op basis van deze gegevens meende
Starr uitspraken te kunnen doen over de aanvaardbaarheid van nieuwe
technologieën, namelijk door vergelijking met het veiligheidsniveau
(uitgedrukt in doden per uur van blootstelling) van activiteiten met
vergelijkbare baten. Met behulp van deze methode eoncludeerde hij
dat de samenleving vrijwillige activiteiten eerder aceepteert dan onvrijwillige. Ook in de discussies over energierisico’s komt men veelvuldig dit type vergelijkende argumentatie tegen.

Van meerdere kanten, met name ook van Fischhoff en zijn collega’s
(1978) is flinke kritiek geuit op deze benaderingswijze:
I) Starr neemt aan dat gedrag in het verleden een betrouwbare indicatie
is van voorkeuren in het heden terwijl maatschappelijke waarden
duidelijke veranderingen ondergaan in de tijd.
2) Starr’s benadering maakt geen onderscheid tussen wat het beste is
voor de samenleving en wat traditioneel acceptabel is. Dit laatste
hoeft helemaal niet de echte voorkeuren weer te geven, zeker niet
zolang men er niet zeker van is dat keuzen in het verleden gebaseerd zijn op a~~~gi~ge~ in het volledig besef van mogelijkheden
en alternatieven.
3) Ook is technische kritiek geleverd, omdat bleek dat Starr’s conclusies zeer gevoelig waren voor de wijze waarop maten van risico’s
en voordelen geconstrueerd werden.

Het op deze wijze vergelijken van risico’s is dus een hachelijke zaak.
Daarom werd door een aantal onderzoekers een andere benadering gebruikt wel genoemd de methode van "expressed preferences" (geuite
voorkeuren). Deze methode probeert door middel van enquête-onderzoek
na te gaan wat houdingen en meningen van mensen tegenover riskante
activiteiten zijn. Ook deze methode heeft zijn beperkingen: mensen
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vraagstelling. Fischhoff en anderen (1977) kwamen met behulp van deze
methode toegepast op een kleine steekproef eveneens tot de conclusie
dat riskante activiteiten die in vrijwilligheid worden ondernomen
aanvaardbaarder zijn dan even riskante activiteiten die worden opgelegd. Otway en Fishbein verrichtten in 1977 enquête-onderzoek onder
224 mensen uit verschillende delen van Oostenrijk. De vragenlijst
handelde over de houdingen tegenover kernenergie, kolen, olie, waterkracht en zonneënergie. De gegevens voor kernenergie werden ook apart
gefactoranalyseerd. Dit leverde vier basisfactoren op. De eerste,
belangrijkste factor noemden zij een psychologische-risico-factor.
Het item dat het sterkst met deze factor geassocieerd was luidde:
"gebruikmaking van kernenergie zal ertoe leiden dat je blootgesteld
wordt aan risico’s zonder je toestemming". Het op één na sterkst met
de factor correlerende item was "eenmaal blootgesteld aan deze
risico’s, heeft een mens er geen controle meer over"° Het bleek dat
mensen die geloven dat men onvrijwillig en passief wordt blootgesteld
aan kernenergierisico’s, ook vaker vinden dat die risico’s niet
acceptabel zijn. De overige resultaten van dit onderzoek worden elders
in dit hoofdstuk weergegeven (zie paragraaf 3.3).

In 1980 rees twijfel over het belang van de factor vrijwilligheid.
Slovic, Fischhoff en Lichtenstein (1980) stelden in een uitgebreider
onderzoek dan dat al eerder geciteerde uit 1978, namelijk vast dat
de risicokenmerken onderling sterk samenhingen in de ogen van hun
respondenten. Vrijwilligheid van blootstelling aan het risico van een
activiteit bleek als factor op zich (wanneer de effecten van de andere
risicokenmerken statistisch werden uitgepartialiseerd) niet van invloed
op de aanvaardbaarheid. Ook in het survey-gedeelte van het onderzoek
van Renn (1981) van de Kernforschungsanlage Jülich in Duitsland waarbij
een dertiental verschillende riskante situaties en objecten werden beoordeeld bleek vrijwilligheid (met een enkele uitzondering) geen belangrijke factor te zijn voor het al dan niet accepteren van die risiCOrSo

Vlek en Stallen

(1979) vroegen hun respondenten risicodragende activi-

teiten onder andere te beoordelen op de mate van persoonlijke invloed
op de beslissing om de activiteit te verrichten. Dit is een aspect
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van de vrijwilligheid van blootstelling. De mate van "persoonlijke
invloed op keuze" bleek voor een deel van de respondenten positief
mee te wegen in het aanvaardbaarheidsoordeel en voor een ander deel
van de respondenten juist negatief.

Naast de methode van de "revealed preferences" en die van de "expressed
preferences" kan men natuurlijk ook experimenteel de invloed van
vrijwilligheid op aanvaardbaarheid trachten vast te stellen. Voorzover
ons bekend, is Renn (1981) de enige die hiernaar experimenteel onderzoek heeft verricht. Over de inrichting van zijn experiment laten we
hem hier aan het woord:
"Een groep van 37 personen die hadden gereageerd op een krantenadvertentie om deel te nemen aan een medisch experiment om geneesmiddelen te testen werd ( .... ) random verdeeld in twee subgroepen van 18 en 19 personen. Beide groepen werden op dezelfde
dag maar geheel onafhankelijk van elkaar uitgenodigd naar een neutrale plek (een schoolgebouw) van elke groep werd in een klaslokaal gezet. Op het tafeltje van elke persoon lag een verpakking
met drie absoluut identieke in de handel verkrijgbare vitaminepillen. De proefleider, die zich voordeed als dokter ( .... ) legde
uit ( .... ) dat zijn pharmaceutische firma drie nieuwe ’coatings’
voor eapsules had ontwikkeld, welke allen tweemaal zo snel in de
maag oplosten als conventionele capsules. Om dit te bereiken, zo
legde hij uit, had een pil een licht radioactieve coating gekregen,
een ander een coating die bacterieën bevatte, terwijl de
derde een ring van een zwaar metaal bevatte welke giftig was wanneer
het in grotere hoeveelheden werd afgenomen. De proefleider benadrukte
dat de hoeveelheid van deze materialen in de coating zo klein was
dat een gezondheidsrisico absoluut uitgesloten was. De capsules,
zo zei hij, waren gevuld met natuurlijke vitaminepreparaten zodat de
proefpersonen iets goeds voor hun gezondheid zouden doen. Om het
onschadelijke karakter van de capsules te demonstreren slikte de
proefleider al de drie capsules de een na de ander in aanwezigheid
van de proefpersonen. Aansluitend vroeg hij de leden van Groep I
om een van de drie capsules uit te kiezen en hem te slikken. In Groep
Il schreef de proefleider de eerste zes proefpersonen voor de eerste
capsule te nemen, de tweede zes proefpersonen de tweede capsule en de
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overblijvende personen de derde capsule. Na 15 minuten werd de proefpersonen gevraagd aan te geven of zij ziekteverschijnselen voelden
en welke van de drie capsules zij zouden preferen te kopen, vooropgesteld dat alle drie absoluut identiek waren wat betreft de hoeveelheid risico en hun medische werkzaamheid." (Renn, 1981)

De resultaten van het experiment zijn samengevat in tabel 3.7.

Tabel 3.7: Resultaten van het capsule-experiment, ontleend aan Renn
(1981),

Welke capsule
gekozen

absoluut

percentage

Medische klachten
wel
klachten

absoluut

~ géén
~ klachten

Welke capsule
bij voorkeur
kopen in de
toekomst

percen-[ abso- percen- absotage I luut tage
luut

percentage

zwaar
metaal

10

53%

3

30%

7

7O%

9

47%

bacteriën

6

32%

I

17%

5

83%

7

37%

16%

I

34%

2

66%

3

16%

radioactief

Groep I, vrije keuze van pil, N = 19

zwaar
metaal

6

33%

4

67%

2

33%

5

28%

bacteriën

6

33%

3

50%

3

50%

10

56%

radioactief

6

33%

4

67%

2

33%

3

17%

Groep II, gedwongen inname, N = 18

Uit deze tabel zijn een aantal opvallende gegevens te destilleren.
Ten eerste is in beide groepen de afwijzing van de radioactieve
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en ook slechts 16% zou het in de toekomst prefereren boven de twee
andere pillen). Een tweede resultaat is dat de voorkeur in de "gedwongen keuze-groep" voor de in de toekomst te kopen pil sterk afwijkt van de voorgeschreven pil. Het belangrijkste resultaat tenslotte
is dat vergeleken met groep I (vrije keuze) in groep II ruim tweemaal
zoveel proefpersonen klachten hebben. Renn concludeert hieruit: "dat
risico’s die vrijwillig genomen worden, aanzienlijk minder negatieve
spanningen oproepen (hier ge~dentificeerd door ’ingebeelde klachten’)
dan risico’s die proefpersonen worden opgelegd". Voorts concludeert hij:
"dat met de vrijwilligheid van aangaan van een risico de kans op
acceptatie van deze risicobron toeneemt omdat een grootheid in het
acceptatieproces positief wordt belnvloed".

Men kan enkele vraagtekens zetten bij de operationalisaties van Renn.
Wij denken dat échte vrijwilligheid bij het aangaan van een risico
in dit experiment pas bereikt zou zijn wanneer de proefpersonen ook
expliciet de mogelijkheid was geboden in het geheel géén pil te
slikken. Het is immers mogelijk dat men alle drie de pillen gevaarlijk
vindt.
De tweede opmerking over de operationalisatie van vrijwilligheid is
dat deze in het experiment van Renn minder geslaagd is omdat de
aantrekkelijkheid van de aangeboden alternatieven niet hetzelfde was
voor proefpersonen. Dit bleek bijvoorbeeld uit de zeer ongelijke verdeling van keuzes in de conditie waarin een vrije keuze gemaakt kon
worden. Zodra de verdeling van voor- en nadelen zodanig is dat de
aantrekkelijkheid van keuzes heel verschillend is, is er in feite een
triviale situatie ontstaan wanneer het gaat om vrijwilligheid: men
kiest natuurlijk voor het alternatief waarvan de (subjectieve) afweging van voor- en nadelen het meest gunstig uitvalt. Wanneer iemand
géén invloed heeft op de keuze van de riskante activiteit ("onvrijwillige blootstelling") en de alternatieven verschillen eveneens
in aantrekkelijkheid dan zal het oordeel van de persoon over de
aanvaardbaarheid van het opgelegde alternatief ook afhangen van de
1)De absolute aantallen zijn in het experiment van Renn zeer klein.
Grote percentuele verschillen in de tabel berusten soms slechts
op verschillen tussen I of 2 proefpersonen.
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van de keuze-alternatieven.

Een volgende kritische opmerking valt te plaatsen ten aanzien van het
geringe aantal proefpersonen dat Renn heeft gebruikt. Dit leidde er
bijvoorbeeld toe dat in de conditie waarin een vrije keuze voor een
van de pillen gemaakt kon worden slechts drie proefpersonen de radioactieve coating kozen, hetgeen conclusies hierover aanvechtbaar maakt.

Tenslotte kan betwijfeld worden of gerapporteerde klachten en kooppreferentie een goede en volledige indicatie geven voor risico-ernst.
Het zou wellicht beter geweest zijn om naast deze maten meer directe
oordelen te vragen over de gepercipieerde ernst en aanvaardbaarheid
van de activiteit.

Los van dergelijke kanttekeningen blijven Renn’s resultaten van belang voor de discussie over de relevantie van de factor vrijwilligheid.

De empirische resultaten overziende kan worden geconstateerd dat deze
geenszins eensluidend zijn. Met name de recente onderzoeksresultaten
leveren een verwarrend beeld op: vrijwilligheid (of juister ’persoonlijke
invloed op keuze’) draagt voor de een bij aan de aanvaardbaarheid van
de riskante activiteit voor de ander juist niet (Vlek en Stallen, 1979).
Vrijwilligheid blijkt als afzonderlijke factor (meestal) niet van belang voor de aanvaardbaarheid (enquête-onderzoek van Slovic, Fischhoff
en Lichtenstein, 1980, en van Renn, 1981), vrijwilligheid vergroot de
kans op aanvaarding (experimenteel onderzoek van Renn, 1981).

Voor een deel kunnen deze discrepanties in onderzoeksresultaten wellicht
worden toegeschreven aan de kleine steekproeven en verschillen in
meetprocedures. Zo is bijvoorbeeld het mom~~~ van belang waarop men
aan respondenten vraagt het oordeel uit te spreken over de vrijwilligheid van blootstelling aan een risico van een activiteit. Wanneer
de activiteit al wordt of is verricht kan men om redenen van cognitieve
dissonantiereductie andere oordelen verwachten over ’vrijwilligheid’
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en ’aanvaardbaarheid’ dan voor de keuze om de activiteit al dan niet
te gaan verrichten.

Voorts denken wij dat de rol van vrijwilligheid van blootstelling
aan het risico van een activiteit voor de aanvaardbaarheid van die
activiteit alleen zonder contaminaties onderzocht kan worden wanneer
de aantrekkelijkheid van de alternatieven ongeveer gelijk is. Het
~aat om het ~~~o~l van (on)vrijheid van keuze dat door andere factoren teweeg moet worden gebracht dan de verhouding voor- en nadelen
van de alternatieven.

Er is gezien de tegenstrijdige resultaten gerede twijfel of vrijwilligheid wel een relevante factor is bij de beoordeling en waardering van
risico-dragende activiteiten. Vanwege dit tegenstrijdige beeld verdient het ons inziens aanbeveling het experiment van Renn in verbeterde vorm te repliceren en vergelijkbare experimenten te ontwerpen.
De experimentele aanpak is namelijk beter geschikt dan de andere
methoden (revealed en expressed preferences) om de invloed van de
factor vrijwilligheid op acceptatie eenduidig te achterhalen.

3.4.5 BEKEND~IEID EN VOORSTELBAARHEID

Diverse ~nteurs (onder andere Sehaeffer, ~978, Fischhoff en anderen
1978) vermelden nieuwheid of onbekendheid of onvertrouwdheid als een
factor die de acceptatie kan belnvloeden~ Onbekendheid kan vrees
veroorzaken. Confrontatie met het risicoöbject kan tot vertrouwdheid
leiden en daardoor tot een gemakkelijker acceptatie.

Hiermee samenhangend kan voorstelbaarheid als variabele genoemd worden,
In hoofdstuk 2 werd een schema van Rowe (1977) weergegeven waarin
het hele kansproces van oorzaak tot uiteindelijk gevolg bij een risicodragende activiteit is weerge~even (zie figuur 2.1). Dit schema is
ook bruikbaar om het begrip voorstelbaarheid inhoud te geven.
Voorstelbaarheid van een risicodragende activiteit willen wij omschrijven als de mate waarin beelden, die iemand zich voor ogen roept
van een of meer stappen in het weergegeven risicoschema, kunnen worden
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gekwalificeerd als levendig en de frequentie waarmee iemand zich die
beelden voor ogen roept.
Wanneer we voorstelbaarheid op deze manier omschrijven dan is het
begrip van belang voor twee centrale aspecten in de beleving van risico’s namelijk de schatting van kansen op gevolgen en de waardering
van gevolgen.

Tversky en Kahneman (1974) stellen dat mensen bij het schatten van
kansen zogenaamde heuristieken toepassen. Dit zijn een soort vuistregels die men gebruikt om ingewikkelde taken als het schatten van
kansen terug te brengen tot simpeler beoordelingen. Een zo’n heuristiek noemen zij "availability’~ te vertalen met de beschikbaarheid van
voorbeelden: mensen schatten de waarschijnlijkheìd van een gebeurtenis
hoger naarmate ze zich meer voorbeelden van die gebeurtenis voor de
geest kunnen halen. Met andere woorden hoe meer voorbeelden van zo’n
gebeurtenis men zich kan herinneren of hoe meer voorbeelden men zich
kan voorstellen hoe hoger men de kans schat op het voorkomen van die
gebeurtenis. Bijvoorbeeld: men kan de kans op het krijgen van longkanker proberen af te schatten aan het aantal longkankerpatiënten in
de eigen kring van bekenden.

Deze vuistregel leidt vaak tot goede schattingen omdat representanten
van een grote klasse (of categorie) over het algemeen sneller en
beter onthouden worden of zijn voor te stellen dan van een kleine.
Sommige factoren kunnen echter zorgen voor sytematische vertekeningen.
Zo zullen recente voorvallen en emotioneel saillante voorvallen zeer
makkelijk te onthouden worden en daardoor tot overschatting van
kansen leiden. Gemakkelijke of juist moeizame voorstelbaarheid van
gebeurtenissen leidt tot vertekening van kansschatting. Wanneer een
ongeluk nog niet is voorgekomen of zich slechts zeer zelden heeft voorgedaan en dus voldoende gegevens waarover men kan generaliseren
ontbreken dan zal de voorstelbaarheid van het ongevalsproces met
name belangrijk zijn: "Het risico gepaard gaande met een avontuurlijke expeditie", bijvoorbeeld, wordt geëvalueerd door het zich voorstellen van eventualiteiten waarvoor de expeditie niet is uitgerust
om er het hoofd aan te bieden. Als veel van dergelijke moeilijkheden levendig worden geschilderd kan het de expeditie extreem ge-
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grof worden onderschat als enkele mogelijke gevaren ofwel moeilijk
zijn voor te stellen of eenvoudig niet in je opkomen (Tversky en
Kahneman, 1974).

Tot zover het belang van voorstelbaarheid voor kansschattingen met
betrekking tot een riskante activiteit. Het is aannemelijk dat voorstelbaarheid, meer in het algemeen, de evaluatie van een riskante
activiteit ofwel de attitude tegenover die activiteit beinvloedt.
0m dit te verduidelijken gaan we kort in op het werk van Nisbett
en Ross (1980). Deze onderzoekers maken waarschijnlijk dat mensen over
het algemeen teveel gewicht toekennen aan levendige informatie bij
het trekken van conclusies uit die informatie. Levendigheid van
informatie hangt volgens hen af van drie factoren namelijk het
a) emotioneel belang, b) de concreetheid en c) de temporele, ruimtelijke en zintuiglijke nabijheid van de informatie.
Nisbett en Ross stellen dat het emotionele belang van de informatie
toeneemt naarmate er een hechtere relatie is met de betrokkenen bij
de beschreven gebeurtenis en naarmate de behoeften, wensen en motieven
van de betrokkenen sterker worden be~nvloed (de zogenaamde hedonistische
relevantie).
De concreetheid hangt, volgens hen, samen met de mate van gedetailleerdheid en gespecificeerdheid over de betrokkenen, de gebeurtenis en de
situationele context. Temporele, ruimtelijke en zintuiglijke nabijheid behoeft geen toelichting.

Een extreem voorbeeld van zeer levendige informatie (op alle factoren
wordt hoog gescoord): iemand moet toezien hoe zijn vrouw en kinderen
gillend van de pijn levend verbranden in de vlammenzee ten gevolge
van de ontploffing van het L.P.G.-tankstation in zijn woonwijk. Een
voorbeeld in dezelfde sfeer van weinig levendige informatie: iemand
maakt uit een statistiek op dat er vijf jaar geleden in Amerika enkele
(hem onbekende) personen zijn omgekomen tengevolge van L.P.G.-opslag.

Het te grote gewicht dat mensen toekennen aan levendige informatie
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toegeschreven aan de al besproken "availability". Bij hun bespreking van cognitieve oorzaken merken zij echter ook het volgende
op:
"Levendiger informatie ( .... ) wordt waarschijnlijk gedurende een
langere tijd nadat zij is verkregen ’in gedachte’ gehouden."
Tesser (1978) toonde aan dat hoe langer een object of een voorstel
in gedachten blijft, hoe extremer de attitudes ten opzichte ervan
worden:" ... een deel van de kracht van levendige informatie zou
zelf-bespiegelend kunnen zijn. Tot op zekere hoogte, zouden mensen
gegevens zwaarder kunnen wegen eenvoudigweg omdat zij merken dat
ze er zelf veel over nadenken: ’Als het niet belangrijk was,
waarom zou ik er dan in mijn gedachten steeds op terugkomen’?"

Wij denken dat hetgeen Nisbett en Ross stellen over levendigheid
van informatie evenzeer opgaat voor de voorstelling van een gebeurtenis. Het lijkt een redelijke veronderstelling dat mensen die een
voorstelling hebben van een risicodragende activiteit die hoog
scoort op de levendigheidsfactoren (emotioneel belang; concreetheid;
zintuiglijke, ruimtelijke en temporele nabijheid) die activiteit
anders evalueren dan mensen die zich een voorstelling maken die laag
scoort op deze factoren. Vanwege de zelfgegenereerde attitudeverandering van Tesser (1978) en het hierboven beschreven attributieproces
(’ik denk er veel aan dus het is belangrijk’) lijkt de frequentie
waarmee men zich een voorstelling maakt eveneens belangrijk.

Tot zover de theoretische relevantie van het begrip voorstelbaarheid.
Nu enige empirische resultaten. Enkele onderzoekers besteden meer of
minder expliciet aandacht aan de rol van ’voorstelbaarheid’ voor
risico-beleving. De inhoud die aan het begrip wordt gegeven is echter
zeer verschillend.

Otway en Fishbein ~97~ namen bij 30 energiedeskundigen een vragenlijst
over kernenergie af. De proefpersonen werd onder andere de volgende
veronderstelling voorgelegd: ’~ensen kunnen zich niet voorstellen
dat zij zelf worden blootgesteld aan deze risico’s." Dit is dus
een soort aan anderen toegeschreven voorstelbaarheid. Het al of niet
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de attitude tegenover kernenergie. Een andere veronderstelling waarin
een aspect van voorstelbaarheid geoperationaliseerd werd luidde: "gebruikt principes en processen welke moeilijk zijn te conceptualiseren"
(vertaling). Ook deze veronderstelling bleek niet te discrimineren tussen
voor- en tegenstanders van kernenergie.

In het in paragraaf 3.3 geintroduceerde onderzoek van Vlek en Stallen
(1979) werd de hypothese onderzocht dat een hoge voorstelbaarheid
van gevaren en kwalijke gevolgen samengaat met relatief hoge sahattingen
van de risico-ernst. Voorstelbaarheid werd geoperationaliseerd in een
vraag naar de mate waarin de respondenten de mogelijke gevaren of
kwalijke gevolgen van activiteiten duidelijk en volledig konden
b~~ch~ij~e~. Volgens deze onderzoekers is de hypothese voor een belangrijk deel weerlegd. "Risico-ernst blijkt voor veel respondenten
samen te hangen met geschatte ongevalsomvang alsook met het (vermeend)
ontbreken van georganiseerde beveiliging. De voorstelbaarheid (in feite:
de "beschrijfbaarheid") van mogelijke gevaren en kwalijke gevolgen is
juist groot voor potentieel niet-zo~katastrofale en niet-georganiseerd
beveiligde activiteiten." (Vlek en Stallen, 1979) Zij merken daarbij
overigens Gerecht op dat hun onderzoeksopzet maar beperkt geschikt
is om de samenhang tussen voorstelbaarheid en ernst van risico’s te
toetsen. Voor nauwkeurige toetsing zouden de overige risico-aspecten
constant moeten worden gehouden.
Bij bovenstaande operationalisaties van aspecten van voorstelbaarheid
valt op dat de respondenten ~~~~ moeten beoordelen of
-blootstelling aan de risico’s voorstelbaar is (Otway en Fishbein,
1976)
- gevaren en kwalijke gevolgen goed beschrijfbaar zijn (Vlek en Stallen,
1979).
Naar onze mening is het een moeilijke opdracht voor respondenten om
zelf algemene oordelen uit te spreken over hun voorstelling. Bovendien
zijn de antwoorden soms, zoals bij Vlek en Stallen, voor verschillende
uitle~ vatbaar. Wanneer een proefpersoon stelt gevaren en kwalijke
gevolgen goed te kunnen beschrijven is onduidelijk of een gedetailleerde
besehrijvin~ of een nauwkeurig verwoorde beschrijving wordt bedoeld.
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Ook bij beheersbaarheid is het in figuur 2.; weergegeven risicoschema relevant. Beheersbaarheid van gevolgen heeft betrekking op
de mogelijkheden om in het hele kansproces van oorzaak tot uiteindelijk gevolg invloed uit te oefenen. De kans dat er iets mis
gaat kan worden verkleind door veiligheidsmaatregelen en door het
inzetten van deskundigen. Wanneer er dan toch iets verkeerd gaat
kan het uiteindelijke effect worden belnvloed door reddingsmaatregelen.
Waarschijnlijk accepteren mensen eerder risicodragende activiteiten
die beheersbaar zijn dan activiteiten waarbij dit niet het geval is.
In dit verband is ook de aard van het uiteindelijke effect van
belang. Indien dit onherroepelijk is zal men uiteraard voorzichtiger
zijn dan wanneer het effect tijdelijk van aard is. Een gevoel van
beheersbaarheid kan ook ontstaan door het idee dat deskundigen de
zaak onder contröle hebben. Vertrouwen in deskundigen zal dus belangrijk zijn.
Ook de wijze en de mate van beveiliging kan van invloed zijn.
Vlek en Stallen (1979) vonden dat voor een groot deel van hun respondenten de "mate van georganiseerde beveiliging" negatief bijdroeg
aan de ernst van het risico van activiteiten, voor een vrijwel even
grote groep droeg beveiliging echter positief bij. Mogelijk voelen
sommigen zich beschermd door veiligheidsmaatregelen en ervaren anderen
dit juist als negatief. ~ijvoorbeeld onder motto’s als "al die
veiligheidsmaatregelen zijn er niet voor niets" of "al die maatregelen zijn vrijheidsberovend".)

Renn (1981) vroeg 38 Duitse middelbare scholieren de volgende vier
systemen te beoordelen die dienden om de drinkwatervoorziening van
een fictieve stad te beveiligen tegen vergiftiging:
I) één gif-sensor voor de hele stad die indien nodig automatisch
de gehele watertoevoer zou stoppen,
2) vergelijkbare automatische systemen in ~0 wijken,
3) vergelijkbare automatische systemen in elk huis,
4) een met de hand te bedienen beveiligingssysteem in elk huis.
De systemen verschilden dus in de mate van centralisatie en beheersbaarheid. Uit de gegevens die bij de beveiligingssystemen werden
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de vier systemen over een lange periode gerekend een gelijk aantal
doden zouden opleveren. De systemen verschilden echter sterk in
catastrofaliteit: het eerste systeem had bijvoorbeeld volgens de
instructie een faalkans van I keer per 220 jaar waarbij dan alle
7260 stedelingen zouden sterven terwijl voor het vierde systeem gemiddeld voor de hele stad 33 doden per jaar werden verwacht. Wanneer
men dit laatste systeem dagelijks nauwgezet controleerde kon men
volgens de instructie de faalkans fors reduceren. Renn vroeg zijn
proefpersonen onder andere welk systeem zij voor zichzelf zouden
prefereren. Daarbij kwam het laatste meest beheersbare systeem als
favoriet uit de bus. Daarnaast vroeg hij welk systeem zij zouden
verkiezen voor de gemeenschap als zij lid zouden zijn van de gemeenteraad van de betreffende stad. In dat geval werd het vaakst
de voorkeur aan het derde en het eerste alternatief gegeven.
De proefpersonen vertrouwden zichzelf blijkbaar meer dan andere
burgers met betrekking tot de noodzakelijke controle bij het vierde
systeem. Met betrekking tot het aspect beheersbaarheid concludeerde
Renn "in het geval van persoonlijke risiconame, heeft actieve beheersing door een individu een positief effect op de acceptatie terwijl
deze factor geen significante rol speelt in het geval van collectieve risiconame". Renn waarschuwt ervoor teveel gewicht aan zijn
conclusies te hechten omdat het een verkennende studie betreft met de
nodige methodische onvolkomenheden.

Bij de 0ostenrijks enquête van Otway, Maurer en Thomas (1978) bleek
dat men kernenergie vaak als gevaarlijk zag onder andere vanwege het
gebrek aan (persoonlijke) contröle over de mogelijke ongewenste gevolgen.

Langer (1975) deed onderzoek naar wat zij noemde de "illusion of control".
Zij introduceerde factoren die normaal geassocieerd worden met vaardigheden (bijvoorbeeld keuzevrijheid, kennis en wedijver) in situaties
waarin de proefpersonen geheel afhankelijk waren van toeval. Het
bleek dat de proefpersonen zich hierdoor zekerder voelden. Bijvoorbeeld:
van deelnemers aan een loterij kon de ene helft vrij hun lot (met
foto’s van voetballers erop) uitzoeken, de andere helft kreeg een
willekeurig lot van de experimentator. Op de vraag (uiteraard gesteld
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voor de trekking) tegen welke prijs ze hun loten eventueel wilden
doorverkopen antwoordden mensen uit de eerste (vrijekeuze-) groep
met gemiddeld aanzienlijk hogere bedragen dan degenen uit de tweede
groep. Blij kbaar had de eerste groep meer vertrouwen in hun winstkansen. Hoewel de feitelijke mogelijkheden voor iemand om de situatie
naar diens hand te zetten dus niet groot hoeven te zijn, kan
iemand wel het gevoel, de illusie van beheersbaarheid krijgen doordat
de situatie lijkt op een werkelijk controleerbare situatie.

3.4.7 UITGESTELDHEID VAN GEVOLGEN

De mate van uitgesteldheid van gevolgen is een kwalitatief risicokenmerk waarin de tijdsfaetor essentieel is. Negatieve consequenties
kunnen direct voelbaar worden of pas na langere tijd merkbaar worden.
Hierbij is het al in paragraaf 3.4.3 aangeduide onderscheid van belang:
negatieve gevolgen kunnen veroorzaakt worden door incidentele gebeurtenissen
of kunnen het gevolg zijn van meer continue processeno Zo kunnen allerlei combinaties optreden. Het ontploffen van een L.N.G.-tanker is een
voorbeeld van een incidentele gebeurtenis waarvan de gevolgen direct
voelbaar zijn. Een ongeluk met een kerncentrale is een incidentele
gebeurtenis en kan zowel gevolgen hebben die direct voelbaar zijn als
pas veel later te constateren zijn (bijvoorbeeld genetische afwijkingen).
Aantasting van bossen door zure regen is een voorbeeld van een continu
proces dat gevolgen op de lange duur heeft.

In hoeverre uitgesteldheid van gevolgen een belangrijk kenmerk is bij
de perceptie van risico’s is moeilijk vast te stellen vanwege de
vaak optredende contaminatie met andere kenmerken. Slovic, Fischhoff
en Lichtenstein (1980) vonden een sterke positieve correlatie van
uitgesteldheid van gevolgen ("bedreiging van toekomstige generaties")
met ondermeer controleerbaarheid, angstaanjagendheid, catastrofaliteit
en fataliteit. Dit kan erop wijzen dat uitgestelde gevolgen kunnen worden
geassocieerd met grote rampen en angstgevoelens kunnen opwekken. Aan
de andere kant echter zou het feit dat uitgestelde gevolgen vaak minder
saillant zijn ertoe kunnen leiden dat de betreffende activiteit eerder
aanvaard wordt dan wanneer negatieve effecten direct ziehtbaar zijn.
Zeker wanneer het gaat om negatieve consequenties die catastrofaal
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als directe incidentele gebeurtenissen voordoen dan wanneer de
gevolgen pas veel later zichtbaar worden° Renn (1981) geeft steun
aan deze laatste veronderstelling aangezien hij vond dat onmiddellijkheid van effecten positief samenhing met de waargenomen ernst van de
gevolgen. De twee geschetste veronderstellingen over het effect van
uitgesteldheid op de risicoperceptie zijn tegenstrijdig. A1 met al
lijkt het er echter op dat, voorzover de kwalitatieve risicokenmerken
van belang zijn voor de perceptie van een risico, uitgesteldheid
niet een kernmerk is dat méér verklaart dan andere risicokenmerken.

3.5 DEMOGRAFISCHE VARIABELEN

3.5.1SEXE

Uit Amerikaanse, Duitse en Nederlandse studies blijkt dat vrouwen
in het algemeen een minder positieve of negatievere attitude hebben
tegenover kernenergie dan mannen (Melber en anderen 9977, Rankin en
anderen 1981, Renn 1981, N.S.$. onderzoek 1973 en 1975, Wentholt 198D,
NIP0 1981, Ritsema, Midden en Van der Heijden 1982, Lagendijk Opinieonderzoek 1982).

Om een indruk te geven van de grootte van de gevonden verschillen
geven we hier enkele resultaten van Nederlands onderzoek (tabel 3.7).

Wat de attitude betreft tegenover kernenergie kan overigens in
Nederland in het afgelopen decennium de trend worden vastgesteld
dat de sexeverschillen kleiner worden.

Melber en anderen stelden bij hun secundaire analyse van een groot aantal Amerikaanse opiniepeilingen en ook diepgaander attitude-onderzoekingen vast dat de versehillen in de attitudes tegenover kernenergie meer beinvloed werden door het verschil in sexe dan door andere
demografische achtergrondskenmerken van de respondenten. Verklaringen
voor deze sexeverschillen zijn wel geopperd maar nauwelijks onderzocht. Brody (9981) heeft twee hypotheses onderzocht voor de gevonden
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tot een risicoöbject een belangrijke variabele is bij de beleving
van risico’s. Bij mensen die zeer dicht bij een risicoöbject (een
stuwmeer) wonen is de neiging aangetroffen om de dreiging die daarvan uitgaat te ontkennen en de kans op toekomstige rampen te onderschatten (Burton, ~972) o
Festinger (]957) probeerde resultaten te verklaren van onderzoek naar
meningen van mensen die nabij een door een aardbeving getroffen gebied
woonden. Zij bleken het gevaar dat mogelijk ook hen bedreigde breed uit te
meten en de kans op nog zo’n ramp relatief hoog te schatten. Anders
dan deze bedreigden waren de daadwerkelijk getroffenen hoopvol gestemd
en neigden zij ertoe de mogelijkheid van een nieuwe ramp zeer laag
aan te slaan of uit te sluiten. Bij zijn verklaring ging Festinger
er vanuit dat beide groepen -de getroffenen en de bedreigden- even
angstig waren. Bij de getroffenen werd de angst echter bewaarheid
door de ramp en de zichtbare gevolgen ervan. Hun angst stemde overeen
met de feiten; zij hoefden het risico niet te overdrijven om
hun angst te reehtvaardigen. Bij de bedreïgdenbestond er slechts
àngst voor een ramp, maar zichtbare tekens, die consistent waren
met die angst ontbraken. Met andere woorden: hun cognities waren
dissonant, een volgens Festinger onaangename toestand die verholpen kan worden door die cognities met elkaar in overeenstemming
te brengen. Dat wil in dit geval zeggen: de dreiging te overdrijven
om deze bij het angstniveau te laten aansluiten.

De verklaring van Festinger werd gesteund door resultaten van een
onderzoek waarbij na de ontploffing van een auto aan mensen op
verschillende afstanden werd gevraagd naar hun bezorgdheid dat
nogmaals zo’n ontploffing zou plaatsvinden. Mensen die zeer dicht
bij de plaats van de ontploffing woonden achtten de kans op herhaling kleiner dan mensen die op enige afstand woonden ~hippee,
Burroughs en Wakefield, 1980).
Maderthaner en anderen (|976) verrichtten een pilot-study naar
risicoschattingen bij omwonenden van een nucleaire researchreactor. Zij vonden een U-vormig verband tussen afstand en geschat
risieo. De mensen die zeer dichtbij woonden (500 meter) vonden de
reactor minder gevaarlijk dan zij die op ± ~400 meter afstand
woonden. Een controlegroep, die op zo’n 10 kilometer afstand van
de centrale woonaehtig was, evalueerde het gevaar ongeveer gelijk aan
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kleine steekproeven werd verricht, is overigens wel methodische
kritiek te leveren.

Guedeney (1973) onderzocht de verhalen die mensen elkaar vertelden
over een kerncentrale (in Bagnols-sur-Ceze). Hoe verder men van
deze centrale woonde, hoe primitiever de verhalen en hoe groter
de angst. Mensen dichtbij de centrale toonden weinig bezorgdheid,
hoewel angst wel werd opgeroepen door het kleinste incident met de
installatie. Guedeney veronderstelde dat deze resultaten verklaard
kunnen worden door gewenning: omwonenden zién de centrale, het komen
en gaan van de werknemers en de dagelijkse routine rond de centrale.
Daardoor raken zij eraan gewend en verdwijnt de angst.

Een andere verklaring voor deze gegevens zou reductie van cognitieve
dissonantie kunnen zijn: mensen die dichtbij een centrale wonen kunnen
twee gedachten (’cognities’) hebben die niet met elkaar stroken,
dissonant zijn, namelijk: ’het is hier gevaarlijk’ en ’toch woon in
hier’. Om deze dissonantie te verminderen wijzigen zij hun mening
(’het is hier helemaal niet gevaarlijk’), simpelweg omdat dit minder
ingrijpend is dan om te verhuizen. Het is ook nog denkbaar dat de
mensen die de dissonantie door verhuizing wilden verminderen inderdaad verhuisd zijn en dus niet meer in de steekproef van omwonenden
voorkomen.

Onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken waarbij de oordelen van inwoners van Borssele en Dodewaard werden vergeleken met
die van twee vergelijkbare dorpen op grotere afstand van de centrales
liet onder andere zien dat mensen in Dodewaard en Borssele het wonen
in de onmiddellijke nabijheid van een kerncentrale aanvaardbaarder
vonden dan de andere dorpelingen (zie ook paragraaf 3.2.2).

In het al genoemde onderzoek van Vlek en Stallen (1979) werd van
zeven industriële activiteiten (waaronder kernenergie) de aanvaardbaarheid ook be~nvloed door de afstand: mensen die dicht in de buurt
woonden (0,5 kilometer) vonden deze activiteiten relatief meer aanvaardbaar dan mensen op grote afstand (5-10 en meer dan 50 kilometer). Wat betreft de gevoelens van onveiligheid bleken er ver-
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schillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die dicht bij het risicoobject woonden, voelden zich onveiliger dan vrouwen die verderweg
woonden. Bij mannen was het juist andersom: degenen die dichtbij
woonden voelden zich veiliger dan de mannen die wat verderweg
woonden. Vooral diehter bij het risicoöbject (minder dan 10 kilometer) voelden vrouwen zich beduidend onveiliger dan mannen.

Concluderend willen wij opmerken dat de onderzoeksresultaten met
betrekking tot afstand tot het risieoöbject geenszins eensluidend
zijn. Wel blijkt uit diverse studies dat mensen, die dichtbij een
risicodragend object wonen, vaak uitspreken niet bang te zijn.
Verklaringen van dit verschijnsel zijn (nog) niet eensluidend.
Evenmin is duidelijk in hoeverre deze uitgesproken gevoelens
overeenkomen met de werkelijke gevoelens, en in hoeverre houdingen
stabiel zijn of juist wankel onder invloed van voorvallen rond het
risicoöbject.

Naast deze onderzoeksresultaten die betrekkelijk kleine afstanden
betreffen lijkt het een plausibele veronderstelling dat nadelige gevolgen van een riskante activiteit minder ernstig worden
opgevat wanneer die nadelen zich op zéér grote, veilige afstand
van iemand openbaren ("ver van mijn bed").

3.5.4 OPLEIDING

Er worden op basis van surveys vaak (zwakke) samenhangen gerapporteerd tussen opleidingsniveau en de attitude tegenover kernenergie.
De resultaten lopen echter nogal uiteen in verschillende landen.
In de Verenigde Staten vindt kernenergie meer steun bij de hoog
opgeleiden dan bij de laag opgeleiden. Bovendien bleken mensen met
hoge opleidingen uitgesprokener in hun standpunt en minder be~nvloed
door het Harrisbnrg-incident (Melber en anderen, 1977 en Rankin
en anderen, 198~).

Renn (1981) vindt bij zijn Duitse lokale steekproeven een tegenovergesteld verband tussen opleiding en keruenergie-attitude.
Hooggeschoolden blijken iets vaker tegen kernenergie dan laaggeschoolden.
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Bij zowel de NIPO-enquête als de N.O.S.-enquête (beiden 1979)
bleken de hoger opgeleiden vaker geporteerd vóór kernenergie en
onthielden zij zich minder van een mening dan de groep met lager
onderwijs. Uit deze NIPO-enquête kwam bovendien naar voren dat
respondenten met een hoog opleidingsniveau vaker "uitbreiding
van zonne- en windenergie" als voorkeursmaatregel aangeven om
de energieproblemen te helpen oplossen tegenover de lager opgeleiden die zich relatief vaak uitspraken voor "het weer meer
gebruik maken van steenkool".

Ritsema, Midden en Van der Heijden, 1981 vinden een significant
verband tussen opleidingsniveau en attitude tegenover kolen.
Des te lager de opleiding des te vaker is men het eens met de
stelling bij een eventueel tekort aan aardgas en olie meer gebruik gemaakt dient te worden van kolen. Bij kernenergie treft
met een U-vormig verband (zie tabel 3.9).

Tabel 3.9: Verband opleidingsniveau - kernenergie-attitude.

Ritsema, Midden, Van der Heijden (198~):
"Een eventueel tekort aan aardgas en
olie dient opgevangen te worden door
meer gebruik te maken van kernenergie".
opleiding
laag

mee eens
neutraal
mee oneens
aantal ondervraagden

voortgezet middelbaar
en
hoog
37%

33%

8%

7%

7%

68%

56%

60%

24%

N = 496

N = 240

N = 281

Deze onderzoekers troffen geen samenhang aan tussen het opleidingsniveau en de attitude tegenover het gebruik van zonne- en windenergie.
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van belang kunnen zijn voor de veronderstellingen die men koestert
en de attitude die men heeft met betrekking tot de energie-opties.
Stallen (1976) verrichtte attitude-onderzoek over kernenergie bij
twee mannelijke steekproeven namelijk sociale wetenschappers en
natuurwetensehappers verbonden aan de universiteit. Hij onderzocht
hun algemene opvattingen over het maatschappelijk belang en de
veelbelovendheid van technologie. In navolging van Habermas (1968)
onderscheidde hij twee orientaties. Ten eerste de technocratische.
Deze houdt kort samengevat in dat men de technologie ziet als een
autonome bron van maatschappelijke vooruitgango Daar tegenover
staat de interactionistische benadering. Daarbij wordt de technologie
gezien als een onderdeel van de maatschappelijke ontwikkeling, dat
zich niet onafhankelijk van maatschappelijke keuzes dient te ontwikkelen. Stallen onderzocht in hoeverre voorkeur voor één van
beide orientaties samenhing met de houding tegenover kernenergie.
Hij rapporteerde dat hoe technocratischer (of hoe minder interactionistisch) de orientatie van iemand des te gunstiger diens attitude
tegenover kernenergie° Maar bij deze steekproeven van universitaire medewerkers bleek kennis van iemands beroep of opleiding
(sociale of natuurwetenschappen) niet te helpen bij het voorspellen
van diens houding tegenover kernenergie (Stallen en Meertens, 1977).

3.5.5 INKOMEN

Voor kernenergie wordt zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland
en Nederland een duidelijk verband tussen het inkomen van de respondenten en hun attitude geconstateerd: hoe hoger het inkomen hoe
meer supporters voor kernenergie. (Rankin en anderen, 1981, Renn, 1981,
Ritsema~ Midden en Van der Heijden, 4981). Tabel 3.10 geeft een
indruk van geconstateerde verschillen.
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Ritsema, Midden, Van der Heijden (1981):
"Een eventueel tekort aan aardgas
en olie dient opgevangen te worden door
meer gebruik te maken van kernenergie".

netto-inkomen
minder dan Y 1500

f 1501-f 2500

meer dan f 2500

mee eens

25%

26%

40%

neutraal

6%

8%

9%

69%

66%

51%

mee oneens
aantal ondervraagden

N = 246

N = 344
271 respondenten ’weet niet’ of ’wil niet zeggen’

N = 215

3.5.6 POLITIEKE VOORKEUR

De problematiek van de toekomstige energievoorziening in Nederland en
met name de toepassing van kernenergie is de afgelopen jaren een
politiek issue van betekenis geworden. Toen eind jaren zeventig werd
voorgesteld een Brede Maatschappelijke Discussie over het toekomstig
energiebeleid te houden werd dit wellicht mede ingegeven door het feit
dat de meeste politieke partijen op dat moment nog geen duidelijke
standpunten hadden ingenomen over het energiebeleid van de toekomst.
Niet in het minst door ~oedoen van een zich snel ontwikkelende antikernenergiebeweging en een groeiende weerstand van de bevolking tegen
de toepassing van kernenergie is dit de afgelopen vijf jaar veranderd.
De meeste politieke partijen hebben, althans met betrekking tot de
toepassing van kernenergie, een duidelijker standpunt ingenomen.
Zo wijst de Partij van de Arbeid uitbreiding van het aantal kerncentrales af en wil de twee bestaande centrales in Dodewaard en Borssele
sluiten. Het CDA wil deze twee centrales openhouden maar is vooralsnog tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales. De VVD staat
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positiever tegenover de toepassing van kernenergie.

De uitkomst van de B.M.D. speelt nog een rol bij de standpunten
van CDA en VVD. Overigens lijk£het erop dat het politieke ~ewicht
van de toepassing van kernenergie op het ogenblik is afgenomen doordat
ten gevolge van de economische recessie de behoefte aan elektriciteit
sterk is gedaald.

Uit verschillende opiniepeilingen blijkt dat met name de mening over
kernenergie sterk verschilt tussen mensen met verschillende politieke
voorkeuren. De meningen komen overeen met de standpunten van de
politieke partijen van voorkeur. In een landelijke enquête die in opdracht van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid
in juni 1982 werd gehouden (N.S.S. 1983) bleken aanhangers van de
linkse partijen en, in iets mindere mate, de PvdA de meest uitgesproken
weerstand tegen kernenergie te kennen te geven. De VVD-aanhang onderscheidde zich duidelijk door een meer positieve houding tegenover
kernenergie. De CDA- en D’66 stemmers profileren zich op het vraagstuk van kernenergie minder duidelijk. De standpunten van politieke
partijen weerspiegelen zich eveneens op deze ~ijze als het gaat om
concrete maatregelen ten aanzien van de toekomstige toepassing van
kernenergie. Respondenten met voorkeur voor klein-links en PvdAwezen
veelal uitbreiding van het aantal kerncentrales af en wilden bovendien
dat de twee bestaande gesloten zouden worden. Degenen die de huidige
centrales open wilden houden maar geen uitbreiding wilden waren te
vinden onder de aanhang van CDA, D’66 en VVD. De wens om zo snel
mogelijk het aantal kerncentrales uit te breiden werd door VVD aanhangers geuit. De hier gesignaleerde tendenzen kwamen ook naar voren
in andere opinieonderzoeken, zoals die gehouden door het NIPO en
de NOS in 1979 (Wentholt, 1980) en Lagendijk (1982) en in een
onderzoek naar energiebesparing in gezinshuishoudingen (Ritsema,
Midden en Van der Heijden, 1982).

Verschillen tussen groepen op basis van politieke voorkeur met betrekking tot andere energiesystemen zijn nauwelijks gerapporteerd.
Wel bleek in het N.S.S.-onderzoek dat respondenten met voorkeur voor
de linkse partijen sterker betrokken waren bij de energieproblematiek
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terwijl aanhangers van CDA en VVD dit minder waren. De eerstgenoemde
groep gaf tegelijkertijd te kennen dat men een sterk negatief oordeel
had over de mate waarin men dacht dat het eigen oordeel weerklank
vond in de politiek.

Vlek en Stallen (1979) gingen na in hoeverre er een verband bestond
tussen politieke voorkeur en risicobeleving. Het bleek dat het
"gevoel van onveiligheid ten aanzien van industriële risico’s"
groter was naarmate men politiek meer progressiefI) geörienteerd
is. Het correleerde eveneens significant met de mate waarin men
confessioneel wilde stemmen. Bij het beoordelen van risico-ernst bleken
progressieve kiezers de "omvang van de mogelijk c.q. denkbaar ongeval" relatief zwaarder te wegen dan conservatieve kiezers. De laatsten daarentegen wogen het ontbreken van "georganiseerde beveiliging"
relatief zwaarder. Het bleek verder dat dergelijke samenhangen met
politieke partijvoorkeuren niet aanwezig waren in oordelen over de
aanvaardbaarheid van risicodragende activiteiten.

In het buitenland is de toepassing van kernenergie eveneens vaak een
politiek belangrijk item. De meeste West-Europese landen kennen
anti-kernenergiebewegingen. De meest gangbare argumenten die deze
bewegingen gebruiken om kernenergie af te wijzen hebben betrekking
op het afvalprobleem, het gevaar dat toepassing van kernenergie de
verdere verspreiding van kernwapens tot gevolg heeft en de veronderstelling dat het gebruik van kernenergie tot een "politiestaat" zou
leiden. Hierbij ziet men niet zelden een samenwerking met groepen die
niet in eerste instantie een standpunt tegen kernenergie hebben. De
strijd tegen toepassing van kernenergie wordt vaak gekoppeld aan
andere, lokaal relevante, issues. Zo kregen in Frankrijk (Ardennen)
anti-kernenergiegroepen steun van de staalarbeiders, die in de antikernenergiebeweging een middel zagen om hun werkgelegenheidsbelangen onder de aandacht te brengen. In Baskenland zag de ETA-beweging en de antikernenergiebeweging er voordeel in om samen te
werken om beider doelen te verwezenlijken. Er bestaan binnen Europa
1)Onder’~rogressieve partijen rekenden Vlek en Stallen de toenmalige
partijen PvdA, PSP, CPN, PPR, D’66 en DS’70", de "conservatieve"
partijen waren RKPN, BP, SGP, GPV, VVD en de tot CDA samengevoegde
AR, KVP en CHU.

- 78 -

nogal wat verschillen in de standpunten die vergelijkbare politieke
partijen innemen ten aanzien van kernenergie. Zo is in Frankrijk
de socialistische partij enigszins en de connnunisten sterk voor de
toepassing van kernenergie. De Duitse SPD is verdeeld en de Engelse
Labour partij staat terughoudend tegenover kernenergie.

Renn (1981) heeft onderzocht in hoeverre er een verband was tussen
de houding tegenover de toepassing van kernenergie (uitgedrukt in
een stemintentie bij een eventueel te houden referendum) en stemgedrag bij landelijke verkiezingen. De verschillen tussen respondenten met verschillende politieke voorkeur wat betreft houding
tegenover kernenergie bleken ook hier redelijk goede weerspiegelingen
van de opvattingen binnen de politieke partijen. De SPD-aanhangers
waren verdeeld, de CDU-aanhang was veelal voorstander van kernenergie
en de stermners op de voorlopers van de Grünen waren sterk tegen
(de FDP-aanhang was te klein in de steekproef voor een betrouwbare
uitspraak).
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4. THEORETISCH MODEL EN ONDERZOEKSMODEL

4.1 DE REIKWIJDTE V~~N HET THEORETISCH MODEL

De beleidsvragen die in hoofdstuk 2 zijn geformuleerd en waar
met dit onderzoek getracht wordt licht op te werpen verwijzen
naar de manier waarop mensen reageren op risico’s. Uit de
vraagstelling komt naar voren dat er sprake kan zijn van zeer
gedifferentieerde reactiewijzen. Vele concepten komen hierbij
naar voren zoals opvatting, meningen, acties, beinvloeding,
houdingen, kennis en informatieverwerving. Om het inzicht in
deze veelheid van aspecten te vergroten en risicobeleving onderzoekbaar te maken is getracht de verschillende aspecten van
concepten te ordenen in een theoretisch model waarin relaties
tussen diverse aspecten van risicobeleving worden aangeduid.
In onze opvatting is risicobeleving een begrip dat zowel gaat
over kennis, meningen, veronderstellingen en verwachtingen als
over gevoelens, waardering, motieven en gedragsintenties.
Deze invalshoek sluit aan bij de conceptualisering door McGuire
(1969) van het attitudebegrip. McGuire onderscheidt drie aspecten:
I° het cognitieve aspect; 2° het affectieve aspect; 3° het
conatieve aspect. Het cognitieve aspect omvat kennis, meningen,
veronderstellingen, verwachtingen. Het affectieve aspect betreft
gevoelens en waarderingen en het conatieve aspect motieven
en gedragsintenties. In de onderzoekingen over risicopercepties
die tot nu toe verricht zijn ligt meestal het accent sterk op
een of twee van deze aspecten, bijvoorbeeld het besliskundig
georiënteerde onderzoek heeft meestal een sterk cognitief accent;
attitude en opinieonderzoek is vaak affectief en cognitief gericht.
Met name de relaties tussen cognitieve, affectieve en conatieve
aspecten komen in dit project aan de orde. We zijn ge[nteresseerd
in de houdingen tegenover energieopties en in de cognitieve achtergronden daarvan. Verder zijn we ge~nteresseerd in de conclusies die
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aandacht aan de motivationele en sociale factoren die bepalen
of houdingen in gedrag tot uiting komen. Het betreft hier individuele motivaties zoals de persoonlijke betrokkenheid~ de kostenbaten verhouding maar ook sociale motivatie, waarmee we verwijzen
naar de relatie tussen het individuele karakter van risicobeleving
enerzijds en de sociale beinvloeding daarvan via bijvoorbeeld processen van normatieve aard anderzijds. Ook is hierbij van belang
dat risicobeleving weliswaar als een individueel verschijnsel is
op te vatten, maar dat het collectieve risico’s en in feite ook
collectief risicodragend gedrag betreft. Andersom is de vraag van
belang in hoeverre intenties en gedrag hun weerslag hebben op opvattingen en houding. Tenslotte zoeken we naar determinanten van
risicobeleving waarbij men kan denken aan factoren als mediagebruik,
waardepatronen en demografische kenmerken zoals sociaal-economische
status, sexe, leeftijd en politieke voorkeur.

Samenvattend:
Aan de hand van het theoretisch model zoals dat uiteengezet zal
worden in de volgende paragrafen zullen we het begrip risicobeleving
als een conglomeraat van cognitieve, affectieve en conatieve aspecten
uitwerken, daarbij aandacht gevend aan de relatie tussen deze aspecten. We schenken tevens aandacht aan het spanningsveld tussen
sociale beinvloeding en individuele risicobeleving en tussen het
individuele karakter van de risicobeleving en het collectieve
karakter van de energierisico’s en de beslissingen daarover.

4.2 HET ATTITUDE-GEDRAGSMODEL VAN FISHBEIN

Voor ons theoretisch model zijn we uitgegaan van het attitude-gedragsmodel zoals dat door Fishbein is ontwikkeld (Fishbein en Ajzen, 1975).
Omdat dit de basis geweest is van ons huidige model volgt een korte
beschrijving (zie ook figuur 3.1). Fishbein’s model beschrijft de relatie tussen attitude, intenties en gedrag en de relatie tussen subjectieve normen en gedrag. Verder beschrijft het de cognitieve achter-
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grond van attitudes in de vorm van veronderstellingen (beliefs)
en de betekenis van sociale normen voor de subjectieve norm.

{OPVA’r’rlN~EN)

GEDRAGINGEN
(G’s)

Figuur 4.1: Het Fishbein model

Fishbein onderscheidt de volgende concepten:

de veronderstelling (belief): Een veronderstelling is een waarschijnlijkheidsoordeel waarmee een object of gedraging wordt verbonden met een kenmerk of gevolg (attribuut). In de veronderstellingen
komt het cognitieve aspect naar voren. Meestal beschikken mensen
over 5 à 8 saillante veronderstellingen. Een voorbeeld van een
veronderstelling en de wijze waarop dit waarschijnlijkheidsoordeel
gevraagd zou kunnen worden zijn:

"De toepassing van windenergie leidt tot een kleinschalige stroomvoorziening.

zeer onwaarschijnlijk I

2

3

4

5

6

7 zeer waarschijnlijk".
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Hieronder wordt de mate van waardering verstaan die men heeft voor
een bepaald aan een veronderstelling of gedrag gekoppeld gevolg.
Bijvoorbeeld:

"Een kleinschalige stroomvoorziening vind ik

zeer negatief -3

-2

-I

0

I

2

3

zeer positief".

de attitude of houding:
De attitude tegenover een object of gedraging is de globale houding
in de zin van een bipolaire evaluatie zoals goed-slecht, positiefnegatief.

"De toepassing van windenergie vind ik

zeer negatief -3

-2

-I

0

I

2

3 zeer positief".

de no~natieve veronderstelling ofwel sociale normen:
Dit zijn veronderstellingen die een individu heeft over de mate
waarin anderen wensen dat hij of zij een bepaald gedrag dient
te vertonen. Het betreft hier dus de ervaren sociale invloed
uit de omgeving, die kan bestaan uit meerdere referentiepersonen
en groepen. Over ieder van deze referentiepersonen of groepen kan
men normatieve veronderstellingen hebben, bijvoorbeeld:

"Mijn politieke partij vindt dat ik windenergie moet

bestrijden -3

-2 ¯ -I

0

I

2

3 steunen".

de motivatie om te conformeren:
De motivatie om te conformeren geeft aan in welke mate men vindt
dat men zich iets aantrekt van ieder van de normatieve referentiepersonen of groepen. Het betreft hier dus de vraag hoe gevoelig
men is voor (vermeende) normatieve druk van verschillende kanten.
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niets aan

0

I

2

3

4

5

6

zeer veel aan~’.

subjectieve norm:
Deze geeft weer in hoeverre de persoon het gevoel heeft dat
relevante anderen (algemeen) wensen dat een bepaald gedrag vertoond wordt.

"De mensen in mijn omgeving die ik belangrijk vind, vinden
dat ik windenergie moet

bestrijden -3

-2

-I

0

I

2

3 steunen".

intenties:
Een intentie kan gezien worden als een speciaal soort veronderstelling namelijk een waarin het object de persoon zelf is en
het attribuut een gedraging. De intentie drnkt de waarschijnlijkheid waarmee het individu een bepaald gedrag denkt uit te voeren
uit.
In Fishbein’s idee is een intentie ongeveer gelijk te schakelen
met gedrag zelf. Voorwaarde hierbij is echter dat gedrag en intentie op eenzelfde niveau van specificiteit gemeten zijn, bijvoorbeeld: de intentie: "ik ben van plan verzet te plegen tegen
uitbreiding van het aantal kolencentrales" is veel globaler dan
de intentie: "ik ben van plan geketend aan de hekken van een kolencentrale een hongerstaking te beginnen".

gedragingen:
Dit zijn concrete voor anderen waarneembare handelingen die men
vertoont. Het model geeft aan dat de intenties bepaald worden
door de attitude en door de subjectieve norm. Met andere woorden:
wat iemand van plan is te doen wordt bepaald door de vraag hoe
positief hij er zelf tegenover staat en door wat hij denkt dat
hij behoort te doen in de ogen van anderen. De relatieve invloed
van deze twee componenten kan niet op voorhand worden vastgesteld.
De groep of persoon kunnen hier verschillend optreden. In formule
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G ~ I = (AaCt)wl + (SN)we

waarbij: G = gedrag

Aact = de attitude tegenover

I = gedragsintentie

het gedrag
SN

= subjectieve norm

w~, we = empirisch bepaalde gewiehten

In het model wordt de attitude bepaald door de som van, met de
evaluaties gewogen veronderstellingen over de gevolgen van het
gedrag:

Aact = ~ (BiEi)
i=|

Bo = de ingeschatte waarschijnlijkheid dat het gedrag gevolg i
zal hebben.

E. = de waardering van gevolg i.

De subjectieve norm wordt bepaald door de som van normatieve
veronderstellingen, waarbij iedere normatieve veronderstelling
gewogen wordt voor de mate waarin men gevoelig is voor de vermeende sociale druk van een bepaalde persoon of groep.
n

SN = ~ (NBjMCj)

NB. = normatieve verondersteling met betrekking tot persoon j.
J
MCo = motivatie om te conformeren aan persoon j.
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4.3 EEN THEORETISCH MODEL OVER RISICOBELEVING

4.3.1 BRUIKBAARHEID VAN HET FISHBEINMODEL VOOR ANALYSE VAN DE
BELEVING VAN RISICO’S

Hoe nu kan het begrip risicobeleving geanalyseerd worden met behulp van dit model. Een belangrijk uitgangspunt bij het beantwoorden van deze vraag is dat het studieöbject verlegd wordt
van het begrip risico naar de begrippen risicoöbjecten en
risicogedrag (of risicodragende activiteit). Een van de meest
erkende resultaten van risico-perceptie-onderzoek is wel dat
risico nauwelijks bestudeerd kan worden als risico sec, maar dat
attitudes en gedragingen alleen begrepen kunnen worden wanneer
andere aspecten zoals bijvoorbeeld de voordelen van een activiteit
ook bestudeerd worden. Vanuit de besliskunde geredeneerd betekent dit dat gesproken wordt over beslissingen die risico’s inhouden. Vanuit ons attitude-gedragsmodel houdt dit in dat we uitgaan van de houding tegenover een risicoöbject en liever nog
de houding tegenover risicodragende activiteiten (inclusief beslissingen daarover). Fishbein volgend wordt deze houding
bepaald door een set van (gewogen) veronderstellingen over de
gevolgen van deze risicodragende activiteit. Deze veronderstellingen kunnen positief dan wel negatief gewaardeerde gevolgen
inhouden. De verzameling van negatief gewaardeerde gevolgen kan
men opvatten als de gepercipieerde risico’s van de activiteit,
terwijl de positief gewaardeerde gevolgen opgevat kunnen worden
als voordelen van diverse aard. Ook de risico’s kunnen van
velerlei aard zijn. Men kan hierbij denken aan gezondheidsrisico’s,
milieurisico’s maar ook aan economische en sociale risico’s.

Een risicodragende activiteit kan gedefinieerd worden als een
activiteit waarvan de attitude m~d~ bepaald wordt door een verzameling veronderstellingen waarin negatief gewaardeerde gevolgen
aan de activiteit worden verbonden met een bepaalde waarschijnlijkheid.

- 88 handelingen met betrekking tot het aanbrengen, ontwikkelen, bouwen,
exploiteren etc. van risicodragende objecten.
Individuen kunnen persoonlijke bijdragen leveren aan het collectieve
gedrago Hieronder verstaan we al dat individuele gedrag dat op
enigerlei wijze het collectieve gedrag bevordert dan wel tegengaat. Het kan bijvoorbeeld inhouden: stemmen, debatteren, deelnemen aan de Brede Maatschappelijke Discussie.

Daarnaast kunnen we persoonlijk risicodragend gedrag onderscheiden.
In objectieve zin is dit te definiëren als dat gedrag waarbij een
(empirisch~ kans bestaat dat het leidt tot negatief gewaardeerde
gevolgen. In subjectieve zin kan het gedefinieerd worden als dat
gedrag, waarvan de attitude (Aact) mede bepaald wordt door een
verzameling veronderstellingen waarin negatief gewaardeerde gevolgen in waarschijnlijkheidstermen aan dat gedrag worden verbonden. Dit persoonlijke risicodragende gedrag omvat dus individueel gedrag met betrekking tot individueel ervaren risico’s, die
wel voorkomen in samenhang met het collectieve risico. (Denk
bijvoorbeeld aan wonen bij of werken in een kerncentrale).
Wij achten het onderscheid tussen deze twee vormen van risicodragend
gedrag, de persoonlijke bijdrage aan collectief risicodragend
gedrag en persoonlijk risicodragend gedrag, essentieel genoeg om
in het theoretisch model te verwerken. In figuur 4.2 is het aangepaste model weergegeven. Formeel houdt het in dat in alle blokken
van het Fishbeinmodel hetzelfde onderscheid wordt aangebracht.

Deze wijziging leidt ook tot een tweede, kleinere aanpassing.
In het model ontstaat nu een relatie tussen de individuele houding
over het collectief risicodragend gedrag enerzijds en persoonlijke
bijdrage aan dat collectief gedrag anderzijds. De houding betreft de collectiviteit, de intentie betreft persoonlijk gedrago
Men kan twijfel hebben of deze relatie zo direct is als de normale
Fishbeinrelatie tussen houding over persoonlijk gedrag en de intentie tot dat persoonlijk gedrag. Wellicht is minstens één factor
hierbij belangrijk, namelijk de mate waarin men verwacht dat de
persoonlijke bijdrage ~f~~ct heeft voor het collectieve gedrag
waar de houding betrekking op heeft. In het model is daarvan een
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Figuur 4.2: Theoretisch model voor de beleving van risico’s.
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bijdrage aan collectief risicodragend gedrag. Deze factor is de
waargenomen effectiviteit van de persoonlijke bijdrage genoemd.
Van deze factor veronderstellen we dat naarmate een individu
een grotere effectiviteit van zijn persoonlijke bijdrage verwacht aan het collectieve gedrag, de relatie tussen zijn attitude
tegenover dat collectieve gedrag en zijn gedragsmatige persoonlijke
bijdrage sterker zal zijn.
Voor een nadere toelichting op (onderzoek naar) effectiviteit van
de persoonlijke bijdrage aan collectief risieodragend gedrag zij
verwezen naar paragraaf 4.3.7.

Veel gedrag wordt ingegeven en in stand gehouden door gewoonten.
Hoewel een attitude op een bepaald moment kan veranderen en ook
de subjeetieve norm kan veranderen, kan het zijn dat gewoonten
het uitvoeren van gedrag dat correspondeert met de nieuwe attitude
of subjectieve norm in de weg staan. Wanneer mensen bijvoorbeeld
sedert lange tijd onbezorgd ergens wonen ligt het niet zonder
meer voor de hand dat men onmiddellijk verhuist indien het wonen
onaantrekkelijker wordt door de komst van een negatief gewaardeerd
risicoöbject. Met het introduceren van gewoontegedrag wordt dus ook
niet-intentioneel gedrag in het model betrokken. Over deze aanpassing is reeds een omvangrijke literatuur beschikbaar (zie onder
andere Bentler en Speckart, 1979, Bagozzi, 1981).

4.3.3 DEMOGRAFISCHE KENMEP&IEN

In het model wordt een relatie verondersteld tussen demografische
kenmerken enerzijds en veronderstellingen over collectief risicodragend gedrag en sociale normen anderzijds. Onder demografische
kenmerken rangsehikken we factoren als sociaal-economische klassen
in termen van beroep, opleiding en inkomen en verder leeftijd en
sexe, woonplaats en gezinssamenstelling, religie en politieke voorkeur. In hoofdstuk 3 hebben we een aantal bevindingen over demografische verschillen in risicobeleving behandeld.
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Uit verschillende studies blijkt dat sexe een belangrijke variabele
zou kunnen zijn bij de beoordeling van risico’s (zie onder andere
Vlek en Stallen~ 1979, en ook paragraaf 3). Wat de attitude tegenover kernenergie betreft valt er in Nederland overigens een trend
te constateren van kleiner wordende sexe-verschillen. Sociaal-economische klasse kan van invloed zijn op de veronderstellingen. Uit
onderzoek over energiebesparing (Ritsema, Midden, Van der Heijden,
198~) bleek tevens de invloed van sociaal-economische status op
het belang van sociale normen.
De woonplaats is vooral van belang in relatie tot de afstand tot
het risicoöbject en zal daarmee van invloed zijn op de beleving van
persoonlijke en collectieve risico’s.
Over de invloed van leeftijd en gezinssamenstelling zijn geen duidelijke
hypotheses te formuleren. Deze worden derhalve in exploratieve zin
opgenomen. De betekenis van politieke voorkeur ligt voornamelijk
in de verschillen die gevonden worden in de houding tegenover kernenergie. De betekenis van religie als factor is n~uwelijks onderzocht.
De wijze waarop individuen reageren op overheidsbeslissingen en
dus ook over energiebeleid kan samenhangen met religieuze uitgangspunten.

4.3.4 DE VERWERVING VAN INFORMATIE

De wijze waarop en de mate waarin mensen hun informatie verwerven
is van belang voor de inhoud en sterkte van veronderstellingen
en sociale normen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de effecten
van verschillend mediagebruik in de vorm van pers-TV-radio, de
selectie van dag- en weekbladen en de mate waarin informatie
verworven wordt binnen de directe sociale omgeving via vrienden,
kennissen en dergelijke. Tenslotte is de vraag van belang in
hoeverre mensen het gevoel hebben voldoende ge~nformeerd te zijn
en in welke mate men geneigd is informatie te zoeken.
Cognities die betrekking hebben op de energievoorziening zullen in
belangrijke mate worden bepaald en be~nvloed door de wijze
waarop en de mate waarin men informatie tot zich neemt. Bij deze
informatieverwerving zullen de massamedia (televisie, radio, dag-
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en weekbladen) en co~nunicatie met personen in de directe omgeving
een belangrijke rol spelen.

De massamedia zullen in eerste instantie een rol spelen bij het
verspreiden van informatie over de energievoorziening. Het gaat
daarbij veelal om nieuwe gegevens waarbij de media ervoor zorgen
dat deze informatie onder de aandacht van het publiek wordt gebracht.
De zogenaamde "agendabouw" functie van de media houdt in dat de
media bepaalde onderwerpen aan de orde stellen waardoor de mensen
deze onderwerpen als belangrijk gaan zien (Shaw, 1979). Daardoor
zal men meer praten en nadenken over deze onderwerpen, waardoor
cognities gestalte krijgen of veranderen. Deze nieuwe of gewijzigde
cognities kunnen aanleiding vormen om bestaande attitudes te
wijzigen. Brouwer (1968) meent dat dit soort informele cormnunicatie
essentieel is in het proces van massacommunicatie.
Gesprekken over energiedragers die naar aanleiding van bijvoorbeeld
demonstraties, ongevallen, publicaties van onderzoekers worden
gevoerd, zullen ertoe leiden dat veronderstellingen worden gevormd
over deze energiedragerSo
Een andere visie op de rol van de massamedia benadrukt vooral de
motivationele aspecten van informatieverwerving. De "users and
gratification" benadering (Katz, Blumler en Gurevitch, 1975)
komt erop neer dat mensen die informatie selecteren uit het
grote aanbod van de massamedia waar men zelf behoefte aan denkt
te hebben. Informatie die om bepaalde redenen niet welgevallig is
zal daardoor eerder als irrelevant terzijde worden geschoven.
Een reden om informatie wel of niet op te nemen kan bijvoorbeeld zijn
dat deze niet overeenstemt met bestaande attitudes of opvattingen.
Dit zal des te sneller gebeuren naarmate men zich meer identificeert
met deze opvattingen (commitments). Een andere reden om bepaalde
informatie of informatie uit bepaalde bronnen niet op te nemen
zou normatieve belnvloeding vanuit de sociale omgeving kunnen zijn.
Hierbij zullen de normen van de mensen met wie men het meest omgaat vaak het meeste gewicht hebben. Zo zal een fervent voorstander
van kernenergie minder snel geneigd zijn informatie te accepteren
die afkomstig is van actiegroepen tegen kernenergie en zal iemand
die zich in een radicaal links milieu bevindt wellicht sterke
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Niet alleen de wijze waarop men informatie verwerft is van invloed
op cognities over de energievoorziening, ook de mate waarin dit
gebeurt is belangrijk. Robinson (1967) stelt dat degenen die
slecht geinformeerd zijn dit ook meer zullen blijven, terwijl de
beter ge~nformeerden informatie zullen blijven zoeken. Star en
Hughes (1950) vonden bijvoorbeeld dat hoger opgeleiden gelnteresseerder en daardoor beter ge~nformeerd waren bij een campagne over
de Verenigde Naties en wezen op de samenhang tussen opleiding, interesse en blootstelling aan informatie. Tichenor, Donohue en Olien
(1970) vonden in verschillende onderzoeken ondersteuning voor de
hypothese dat een toenemende hoeveelheid informatie over een onderwerp ertoe leidt dat juist diegenen in de maatschappij met hogere
opleidingen meer informatie zullen verwerven. Zij postuleerden een
aantal redenen waarom deze "kenniskloof" kan optreden en groter
wordt naarmate de hoeveelheid informatie toeneemt. Hoger opgeleiden hebben meer lees- en bevattingseapaciteiten en hebben meer
voorkennis zodat men nieuwe informatie eerder opmerkt en beter
begrijpt, zij leven in een zodanige sociale context dat informatie
met name met wetenschappelijke inhoud eerder bepraat wordt, ze
zoeken en accepteren eerder informatie en houden deze langer vast
en tenslotte zou de aard van de massamedia, althans de schrijvende
pers, meer geschikt zijn voor de hoger opgeleiden. De auteurs
merken wel op dat hun onderzoek betrekking had op de schrijvende
pers en dat de televisie mogelijk op sommige terreinen kennisnivellering ("knowledge leveler") zou kunnen bewerkstelligen.

Genova en Greenberg (1979) toonden in een studie naar twee gebeurtenissen die uitgebreid in het nieuws waren geweest aan dat
met name sociale interesse (hetgeen geoperationaliseerd was in
de mate waarin men de gebeurtenissen met mensen in de nabije
omgeving had bepraat) sterk gerelateerd was aan de mate waarin
men informatie had verworven. Dit ging vooral op voor meer complexe informatie. Informatieverwerving dient dus ook een sociale
functie. Het is hierbij van belang te onderzoeken welke onderwerpen
met welke anderen besproken worden en welke individuele of groepsverschillen zich daarbij voordoen.
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In aansluiting op Rokeach (1973) omschrijven we waarden als duurzame veronderstellingen dat bepaalde wijzen van gedrag of bepaalde eindtoestanden te verkiezen en nastrevenswaardig zijn.
Waarden verschillen van attitudes in het feit dat een attitude
verschillende veronderstellingen representeert die betrekking hebben
op een specifieke situatie, een specifiek object of een gedraging.
Een waarde daarentegen is een enkele basale veronderstelling van
meer algemene aard die niet gekoppeld is aan specifieke situaties,
objecten of gedragingen. Een waarde verschilt van een norm in
het feit dat normen verwijzen naar bepaalde gedragingen in een
specifieke situatie. Normen ontlenen bovendien hun kracht aan
eventuele sancties door anderen, terwijl waarden persoonlijk en
gelnternaliseerd zijn.

Een waarde wordt, wanneer deze eenmaal gelnternaliseerd is,
een criterium voor het ontwikkelen en handhaven van attitudes
tegenover relevante objecten en situaties en het zich gedragen
ten opzichte hiervan. In dit verband is het onderscheid zinvol
tussen fundamentele, basale waarden die verwijzen naar een bepaalde eindtoestand (zoals bijvoorbeeld vrijheid, geluk, veilighei~ en instrumentele waarden die verwijzen naar te prefereren
gedragswijzen. Deze laatste soort zou als overgang beschouwd
kunnen worden naar normen, zij het dat instrumentele waarden
niet gebonden zijn aan specifieke objecten, situaties of gedragingen.
Met name kunnen een aantal instrumentele waarden van belang zijn
op het gebied van de energievoorziening. Hierbij kan men denken
aan de houding tegenover,technologie in het algemeen, de bescherming van het milieu, het nastreven van klein- of grootschaligheid van de samenleving op technisch en bestuurlijk gebied
en de mate~iële welvaart.

In het attitude-gedragsmodel van Fishbein wordt verondersteld dat
gedragsintenties bepaald worden door een motivationele component
(de attitude tegenover het gedrag) en een normatieve component
(de subjectieve norm). In dit model zullen waarden met name een
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rol spelen in de motivationele component. Iets specifieker zou
men kunnen zeggen dat waarden in de vorm van evaluaties van gevolgen in het model terug te vinden zijn. Bijvoorbeeld men kan
een veronderstelling hebben over de gevolgen van koleninzet voor
de bestuurlijke schaal van de samenleving. De waardering van
deze groot- of kleinschaligheid drukt een instrumentele waarde
uit. De instrumentele waarde verwijst vervolgens naar een of
meer basale waarden. In het model kunnen instrumentele waarden
opgenomen worden in veronderstellingen in de vorm van attributen.
Daarnaast kunnen waarden van meer basale aard als een achterliggende
factor beschouwd worden.

4.3.6 BEPERKINGEN VAN HET FISHBEIN MODEL

Hoewel het Fishbein model de onderlinge samenhang beschrijft van
een aantal factoren, die van invloed zijn op het gedrag, waardoor
met hulp van het model gedrag beter verklaard kan worden, zijn
toch factoren aan te wijzen die deze samenhang kunnen verstoren.
We hebben in het voorafgaande reeds enkele factoren geintroduceerd
en andere onderscheiden om deze verstoringen zo gering mogelijk
te maken en te kunnen registreren. We hebben het onderscheid gemaakt tussen collectief risicodragend gedrag en persoonlijk risicodragend gedrag, we hebben gewoontegedrag of liever iets breder:
"in het verleden vertoond gedrag" als factor geintroduceerd en
we hebben "verwachte effectiviteit van gedrag" als factor ingevoegd.
Tenslotte hebben we de invloed van intenties en gedrag op veronderstellingen en attitude genuanceerd door een uitwerking van
het begrip "cormnitment"..

We dienen dan nog rekening te houden met twee groepen van factoren
die de veronderstelde samenhang in het model tussen attitude, intentie en gedrag kunnen verzwakken: I° situationele factoren en
2° concurrerende attitudes. Situationele factoren betreffen
vooral de relatie tussen intenties en gedrag. De omstandigheden waarin
iemand verkeert zijn van wezenlijk belang voor het wel of niet
uitvoeren van gedragingen. Mensen die weinig contacten hebben
zullen oQk niet zo gauw in gesprekken een optie steunen of bestrijden.
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waar bijna niets georganiseerd wordt zal daar minder snel toe
komen.

In het attitude-gedragsmodel van Fishbein en ook niet in onze
variante daarop over risicobeleving wordt aandacht besteed
aan zogenoemde "concurrerende attitudes". Iemand kan bijvoorbeeld
op grond van zijn houding willen demonstreren maar op basis
van zijn houding tegenover science fiction een film willen zien.
Het is zeer denkbaar dat het bioscoopbezoek de demonstratiedeelname verhindert, ondanks dat houding en intenties met betrekking
tot de demonstratie gunstig zijn. Ook nauw met de relevante attitude samenhangende attitudes kunnen de zaak verstoren, bijvoorbeeld, een milieuactivist is zowel tegen kernenergie als vóór
windenergie. De gedragsconsequenties uit de eerste attitude kunnen
die uit de tweede belemmeren en andersom. In dit onderzoek wordt
met name aan het tweede type concurrerende attitudes wel aandacht
besteed. Er wordt zowel aandacht besteed aan de risicobeleving
van kolen als van kernenergie en wind, zodat ook het relatieve
belang van deze drie en de wijze van samenhang in de beleving
geanalyseerd kunnen worden.

4.3.7 WAARGENOMEN EFFECTIVITEIT VAN PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN
COLLECTIEF GEDRAG

Seeman (1959) stelt dat in de literatuur een vijftal betekenissen
worden toegekend aan het begrip aliënatie te weten: machteloosheid, betekenisloosheid, normloosheid, isolatie en zelfvervreemding.
De eerste betekenis van aliënatie, die verwijst naar machteloosheid is in dit kader relevant. Seeman omschrijft machteloosheid
als de verwachting van het individu dat hij met zijn eigen gedrag het optreden van resultaten of beloningen die hij zoekt, niet
kan bepalen. Heunks die het wer~ van Seeman in zijn proefschrift
bespreekt merkt bij deze omschrijving van machteloosheid op dat
het aspiratieniveau van belang is: "Een verwachting van geringe
invloed heeft echter ingeval men tevens slechts geringe aspiraties
heeft, volgens ons niets te maken met aliënatie, aangezien men dan

- 97 naar eigen maatstaf bevredigend functioneert in het betreffende
systeem, althans wat betreft het bereiken van de betreffende
doeleinden. Seeman noemt dan ook in zijn definitie slechts de
situatie van helemaal geen invloed (’cannot determine’) welke
altijd onbevredigend zal zijn. Essentiëler lijkt het ons echter
te spreken van een door de persoon gevoeld "tekort aan invloed"
(Heunks, 1973).

Het meest gebruikte meetinstrument voor de hierboven beschreven
machteloosheid is zonder twijfel de "internal versus external
control-schaal", kortweg de I-E schaal die met name door Rotter
(1966) is ontwikkeld. Wanneer een persoon geloofd dat hetgeen hem
overkomt over het algemeen het resultaat is van toeval, geluk of
macht van anderen dan gelooft hij in ’external control’, schrijft
hij daarentegen zijn omstandigheden vooral toe aan zijn eigen
handelen dan denkt hij in termen van ’internal control’. Heunks
bespreekt een groot aantal onderzoeken waarbij de I-E schaal werd
gebruikt. Zijn eerste conclusie met betrekking tot de resultaten
van deze studies luidt: "De attitade dat men zelf invloed kan
uitoefenen op het verkrijgen van gewaardeerde zaken, gelndiceerd
door een lage score op de I-E schaal ( .... ), vertoont samenhang
met het daadwerkelijk verwerven van daarvoor relevante kennis en
het vertonen van daarvoor adequaat gedrag". Zijn tweede conclusie
is: "De attitude dat anderen deze invloed kunnen uitoefenen, in
tegenstelling tot gevoelens van afhankelijkheid van het lot, hangt
samen met het vertonen van daarvoor adequaat gedrag of protestgedrag. Deze conclusie vereist wat toelichting. De onderzoeksresultaten wijzen er volgens Heunks dus op dat wanneer het verkrijgen van gewaardeerde zaken afhankelijk wordt gesteld van geluk
of toeval dit zal leiden tot passief of inadequaat gedrag. Maar
wanneer men zich extern gecontroleerd voelt door de macht van
anderen kan men hiertegen gaan protesteren". ~~cht van anderen
wordt niet altijd meer gezien als een onwrikbaar gegeven.

Overigens is er kritiek geformuleerd op de I-E schaal bijvoorbeeld
met betrekking tot de veronderstelde eendimensionaliteit van de
schaal en met betrekking tot antwoordtendenties. Voor een beschouwing
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over de merites van de I-E schaal zij verwezen naar het themanummer
van het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie over ’Interne
en externe beheersing’ (1983).

Een belangrijk onderscheid met betrekking tot maatschappelijke maehteloosheid is dat tussen "achievement-machteloosheid" en succesmaehteloosheid". Het eerste begrip verwijst naar een gepercipieerd
gebrek aan persoonlijke invloed op maatschappelijke ontwikkelingen,
het tweede naar ontevredenheid met die maatschappelijke ontwikkelingen dus met het gevoerde beleid. Heunks concludeert na bespreking van een aantal onderzoeken, waarin deze twee soorten machteloosheid werden geoperationaliseerd, dat "gevoelens van een tekort
aan invloed op de politiek (achievement-machteloosheid) en ontevredenheid met het overheidsbeleid (succes-machteloosheid) ~epaard gaan met geringe sociaal-economische status"( .... ) "dat gevoelens van tekort aan invloed op de politiek (achievementmachteloosheid) relatief veel voorkomen bij vrouwen".

Voor de operationalisatie van achievement-machteloosheid in dit
onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de items die door Heunks
werden geformuleerd en aanbevolen voor verder onderzoek. Heunks
heeft op zijn beurt weer aangesloten bij de I-E schaal. Daarnaast
hebben we aehievement-machteloosheid en succes-machteloosheid
geoperationaliseerd op een specifieker niveau namelijk aangaande
energiekwesties. Er zijn een aantal items opgenomen die beogen
te meten in welke mate mensen invloed denken te hebben op het
energiebeleid en de energievoorziening en in welke mate zij tevreden zijn met het gevoerde energiebeleid. Overigens geven wij er
de voorkeur aan om "achievement-machteloosheid" in dit rapport
aan te duiden met de term ’~aargenomen effectiviteit van de
persoonlijke bijdrage aan collectief gedrag".

Van deze factor veronderstellen we dat naarmate een individu
een grotere effectiviteit van zijn persoonlijke bijdrage verwacht in het kader van het collectieve gedrag de relatie tussen
zijn attitude over dat collectieve gedrag en zijn gedragsmatige
persoonlijke bijdrage sterker zal zijn. Bijvoorbeeld: een tegen-
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of stemmen naarmate hij verwacht dat die bijdrage van invloed
is op het collectieve gedrag (het bouwen van kolencentrales).

4.4 HET ONDERZOEKMODEL

4.4.~ VAN THEORETISCH MODEL NAAR ONDERZOEKMODEL

In het survey-onderzoek, waar we hier over rapporteren, dienden
een aantal beperkin~en geaccepteerd te worden, ge~even de nu
eenmaal beperkte lengte van een interview en de beperkingen van
de survey methode in het algemeen. We bespreken in deze paragraaf welke aspecten van het theoretiseh model wèl en welke
aspecten niet in het onderzoek zijn opgenomen. Het onderzoeksmodel staat weergegeven in figuur 4.3.

In het onderzoek staan, zoals reeds aangeduid, drie attitudeobjecten centraal: namelijk de ruime toepassing van kolen, van
uraan en van wind voor de opwekking van elektriciteit. "Ruim"
is gedefinieerd als 30-40% voor kolen en uraan en als 10% voor
wind.I)

De meeste aandacht in de survey ligt op de houding met betrekking
tot cQ~~~c~~~~ risicodragend gedrag. Op een meer globale wijze
is aandacht besteed aan persoonlijk risicodragend gedrag. Een
gedetailleerde benadering van dit laatste gedrag vereist een
apart onderzoek, gericht op diegenen die persoonlijk risicodragend
gedrag vertonen zoals bijvoorbeeld omwonenden van een centrale.
Met betrekking tot persoonlijk risicodragend gedrag zijn wél
gevraagd: de algemene attitude, de subjectieve norm en de gedragsintentie. Niet is gevraagd naar de veronderstellingen over
persoonlijk risicodragend gedrag en de sociale normen. Van de

1)Deze percentages zijn gekozen op basis van een studie over de
toekomstige energiesituatie in Nederland (V.D.E.N., 1980).
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101 algemene eomponenten is het blok (basale) ’~aarden" buiten beschouwing gelatèn. De factor "commitment" is niet apart opgenomen in de vragenlijst. De samenhang tussen enerzijds intenties
en gedragingen, als vormen van "commitment’~ en de veronderstellingen
anderzijds blijft wel onderzoekbaar. De toetsing van deze intenties en gedragingen aan de "commitment’-parameters blijft in deze
survey achterwege.
De factor waargenomen effectiviteit is opgenomen, evenals de
selectie van demografische kenmerken en de wijze van informatieverwerking. Voor kolen en kernenergie is voor wat betreft het
collectieve risicodragend gedrag het volledig theoretisch model
in het onderzoeHsmodel opgenomen. Voor wind is uitgebreid gevraagd
naar vero~derstellingen over de toepassing. Het normatieve gedeelte
is voor wat wind betreft alleen algemeen gemeten in de vorm van
de subjectieve norm en niet gespecificeerd naar verschillende referentiepersonen en groepen. Verder is over wind in algemene termen
gevraagd in hoeverre men dit wenst te bestrijden dan wel te
s~eunen.

4.4.2 VARIABELEN DIE EXTERN ZIJN AAN HET THEORETISCH MODEL

4.4.2.1

INLEIDING

Hieronder worden een aantal variabelen kort besproken die niet
zijn ingepast in het theoretisch model maar die wel in het onderzoek zijn geoperationaliseerd. Het betreft variabelen die expliniet
vergelijkingen tussen de drie onderzochte energievormen beter
mogelijk maken, of die om andere redenen relevant leken.

4.4.2.2 GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID, REACTIEWIJZEN OP DREIGING
EN STRESS

Stallen en Tomas verrichtten medio 1982 een onderzoek naar gevoelens van (on)veiligheid bij bewoners van de Rijnmond. Zij
onderscheiden een viertal types die versehillen in hun wijze
van beoordelen van en reageren op de dreiging van industriële
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De vier types zijn:
Al: de zich veilig voelende
A2: de adapterende
B : de alerte
C : de defensieve
"Type AI neemt in het geheel geen gevaar waar, of als enig gevaar
wordt waargenomen gelooft hij dat dit geen bedreiging van betekenis vormt. Dus gaat hij gewoon door met zijn huidige gedrag.
Omdat er geen conflicterende eisen zijn voelt hij geen behoefte
om andere manieren te overwegen om zijn doel te bereiken.
Type A2 voelt zich ook niet bedreigd omdat hij zich heeft aangepast aan de bedreigende situatie: hij heeft (plotseling of
langzaamaan) zijn referentiekader zodanig veranderd dat de dreiging
een natuurlijk aspect van die omgeving is geworden. Voor het individu die zich een onderdeel voelt van die omgeving zou het
abnormaal lijken om zich bedreigd te voelen.
Type B veelt zich wel bedreigd door zijn specifieke omgeving. Hij
voelt zich zo omdat hij aan de ene kant zich bewust is van de
dreiging maar aan de andere kant nog geen bepaalde mogelijkheid
ziet om de dreiging te beheersen. Hij heeft echter enige hoop
om een oplossing te vinden en hij stelt zich zo goed mogelijk
open voor informatie en houdt zich gereed voor acties die zouden
kunnen bijdragen aan het verminderen of oplossen van conflicten
tussen elkaar uitsluitende eisen en onvoldoende mogelijkheden
om zijn bedreigende omgeving te controleren.
Type C heeft zich geconfronteerd gezien met vergelijkbare conflicten als type B. Hij voelde zich echter niet in staat om
met die stress te leve~, niet zozeer omdat hij een grotere
bedreiging heeft waargenomen, maar meer omdat hij geen alternatief
voor zijn bedreigende situatie zag of hierop kon hopen. Als gevolg
hiervan moest C overgaan tot defensieve vermijding om zijn conflict
op te lossen. ( .... ) Deze oplossing is echter niet compleet
en er zullen enkele tekenen blijven die wijzen op conflict."
(vertaald uit een binnenkort verschijnend Engels rapport van
Stállen en Tomas).

Parallel aan deze typologie hebben wij in onze enquête een aantal
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welke mate die uitspraken voor hem of haar opgaan. Daarnaast
hebben we een vraag over gevoelens van onveiligheid opgenomen
aangezien de hierbij beschreven reactiewijzen op dreiging alleen
relevant zouden zijn wanneer er sprake is van gevoelens van
onveiligheid. Bovendien zijn er enkele vragen naar stresssymptomen gesteld.

4.4.2.3 VOORDELIGHEID EN GEVAARLIJKHEID

Uit de risicoliteratuur blijkt (zie paragraaf 3.3) dat de mate
waarin aan een risicodrage~de activiteit voordelen worden toegeschreven een belangrijke factor vormt voor de aanvaardbaarheid van deze activiteit (Renn, 1980, Vlek en Stallen, 1979).
Om deze reden is aan de respondenten gevraagd een aantal energiebronnen te rangordenen naar de mate waarin men deze voordelig
vindt. De vijf energiebronnen die op deze wijze gerangordend
moesten worden waren windenergie, kolen, aardgas, kernenergie
en aardolie.
Naast deze rangordening naar voordeligheid is ook gevraagd de
vijf energiebronnen te rangordenen naar de mate waarin men deze
gevaarlijk vindt. Deze oordelen over voo~deligheid en gevaarlijkheid zijn uiteraard zeer globale oordelen. Meer specifiekere
oordelen over de mate waarin men voordelen ziet in de toepassing
van kolen, kernenergie en wind, alsmede de ernst van de risico’s
die men met deze opties verbindt werden in andere variabelen
geoperationaliseerd.

4.4.2.4 NUMERIEKE SCHATTINGEN VAN DE KANS OP DODEN

In die onderzoek krijgen de respondenten een groot aantal mogelijke
gevolgen voorgelegd van de toepassing van wind-, kolen- en
kernenergie. Zij dienen aan te geven op een negenpuntsschaal
hoe groot zij de kans achten op deze gevolgen (de schaal loopt
van "de kans hierop is nihil" tot "dit gebeurt zeker"). Het leek
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periode) aan de respondenten te vragen een numerieke kansschatting
te geven voor deze gevolgen en bovendien te vragen hoeveel vertrouwen men heeft in een dergelijke schatting. Ten eerste
geeft het de gelegenheid om de scores op de negenpuntsschalen
(verbale antwoordcategorieën) te vergelijken met de numerieke
kansschattingen. Voorts zijn de vragen naar het aantal slachtoffers per tijd~periode ook gesteld aan de proefpersonen die
deelnamen aan door ons verrichte experimenten over informatieverwerking met betrekking tot risico’s. Dit maakt het mogelijk
de resultaten van beide onderzoeken op dit punt te vergelijken.
Ook kunnen de schattingen van de slachtofferfrequenties van onze
respondenten (leken) vergeleken worden met die van deskundigen.
Wanneer we deze schattingen van deskundigen als criterium gebruiken kan bijvoorbeeld worden nagegaan of sleehtere schattingen
van onze respondenten samengaan met een groter wantrouwen in
de eigen schattingen.

4.4.2.5 VOORSTELBAARHEID VAN DE GEVOLGEN

In hoofdstuk 3 werd voorstelbaarheid van een risicodragende
activiteit omschreven als de mate waarin beelden, die iemand zich
voor ogen roept van een of meer stappen in het in figuur 2.1
weergegeven risicoschema, kunnen worden gekwalificeerd als levendig
en de frequentie waarmee dit gebeurt.

Er zijn een drietal benaderingen om ’voorstelbaarheid’ te meten.
Ten eerste kan men respondenten zelf een globaal oordeel laten
geven over de mate van voorstelbaarheid van bepaalde risicodragende
activiteiten. Een tweede mogelijkheid is respondenten deze voorstelling(en) te laten beschrijven en hierop als onderzoekers een
inhoudsanalyse te plegen. Ten slotte kan men aan respondenten
vragen zich een voorstelling te maken van een risicodragende activiteit en deze door die respondenten zelf laten beoordelen op een
aantal gespecificeerde aspecten. Gezien de validiteitsproblemen

van de eerste benadering en de practische problemen van de tweede
is in dit onderzoek de derde strategie ontwikkeld. Hierbij
werd van theoretische concepten met betrekking tot levendigheid
van informatie (Nisbett en Ross, 1980 en Tesser, 1978) gebruik
gemaakt (zie ook paragraaf 3.4.5). We hebben ons beperkt tot
voorstelbaarheid van negatieve gevolgen.

4.4.2.6 TOEKOMSTVERWACHTINGEN EN SCENARIO’S

In dit onderzoek worden de veronderstellingen, attitudes, normen,
intenties en ~edragin~en onderzocht met betrekking tot drie
energiedragers afzonderlijk. Daarnaast leek het interessant
om een aantal vragen te stellen naar voorkeuze en verwachtingen
met betrekking tot de gehele toekomstige elektriciteits- en
energie-opwekking waarin het gebruik van onder andere deze drie
energiedragers in onderlinge samenhang moest worden beoordeeld.
Beleidsmatig is dit een belangrijke kwestie. Immers het energiebeleid verwijst onder andere naar de vraag welke combinatie van
energiebronnen de meest ideale inzet vormt. Het is daarbij interessant
vast te stellen in welke mate attitudes met betrekking tot kolen,
wind en kernenergie de attitudes tegenover de verschillende
scenario’s bepalen en welke aspecten daarbij een rol spelen.
Daartoe werden aan de respondenten vijf mogelijkheden aangeboden
waarop volgens deskundigen in het jaar 2000 zou kunnen worden
voorzien in de verwachte behoefte aan elektrische stroom in
Nederland. Vier van deze "scenario’s" werden ontleend aan het
rapport "Toekomstige energiesituatie in Nederland" van de
Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland
(1980). Zij verschillen sterk in de mate waarin van de verschillende
energiedra~ers gebruik wordt gemaakt, Het vijfde scenario komt
ongeveer overeen met het scenario van Centrum van Energiebesparing
(C.E.)I). De respondenten werd gevraagd in welke mate zij deze
’§cenario’s" aanvaardbaar vonden. Om meer te weten te komen over
toekomstverwachtingen en -wensen werden daarnaast vragen gesteld
1)Ten tijde van de constructie van de vragenlijst waren exacte
gegevens over de brandstofinzet voor de elektriciteitsvoorziening
in het C.E. scenario nog niet bekend.
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2000, de noodzaak van energiebesparende maatregelen om dit gebruik te realiseren en de verwachte groei of teruggang van de
economie. Omdat bij opinieonderzoek over de energievoorziening
nogal eens discrepanties zijn aangetroffen tussen door het publiek
gewenst en verwachte ontwikkelingen is voor wind-, kolen- en
kernenergie tevens gevraagd in hoeverre toepassing voor de elektriciteitsopwekking op ruime schaal (omschreven als 10% voor wind
en 30 à 40% voor kolen en kernenergie) in het jaar 2000 waarschijnlijk wordt geacht. Ook werd onderzocht of er geen irreële voorstellingen bestaan van de maximale inzetbaarheid van deze drie
energiedragers.

4.4.2.7 BETROKKENHEID
Zowel in de consumentenpsyehologie als meer in het algemeen in
de sociale psychologie wordt al enkele decennia onderzoek gedaan
naar "betrokkenheid". Betrokkenheíd, veelal aangeduid met de
Anglicistische vakterm "involvering", wordt in deze onderzoeken op
verschillende manieren omschreven en geoperationaliseerd.
Houston en Rothschild (1977, 1978)I) onderscheiden een drietal
in de literatuur gangbare versies van het begrip "involvering":

Situationele involvering. Dit is de mate waarin een situatie
mensen ertoe brengt sterk te gaan letten op hun gedrag in
die situatie. Een situatie scoort hoog op involvering wanneer
de meeste of alle mensen in die situatie zich sterk bewust
zijn van hun gedrago

Blijvende of persoonlijke involvering. Ging het bij de situatiohele involvering om verschillen tussen situaties bij blijvende
involvering gaat het om de sterkte van de reeds bestaande relatie tussen het individu en een bepaalde situatie. Houston
en Rothschild identificeren twee belangrijke factoren die deze
relatie beinvloeden namelijk de hoeveelheid voorafgaande
1)Aangehaald in Parkinson en Schenk, 1980.
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die waarden waarvoor de situatie relevant is. Verondersteld
wordt dat aanzienlijke voorafgaande ervaring met een situatie
die gerelateerd is aan zeer centrale waarden van het individu
leiden tot een hoog niveau van persoonlijke of blijvende involvering.

- Response-involvering. Situationele en blijvende involvering
belnvloeden tesamen de response-involvering. Hieronder wordt
verstaan de complexiteit en uitgebreidheid van cognitieve en
gedragsprocessen die het beslissingsproces van een individu
kenmerken. Nauw gelieerd aan response-involvering is het begrip commitment zoals dat op bladzijde 86 van dit hoofdstuk
wordt besproken.

Ter illustratie van deze begripsmatige driedeling passen we de
terminologie toe op betrokkenheid bij kernenergie. Wanneer op
de televisie op een gunstig tijdstip een levendige makkelijk
toegankelijke en boeiende documentaire wordt uitgezonden over
de gevaren van kernenergie dan is de situationele involvering
aanzienlijk hoger dan bij een saai bericht in de krant over hetzelfde onderwerp. Hoge blijvende of persoonlijke involvering met
het onderwerp kernenergie kan men bijvoorbeeld verwachten bij
mensen die al geruime tijd actief participeren in de antikernenergiebeweging of bij operateurs van een kerncentrale.
Hoge response-involvering blijkt bijvoorbeeld uit het feit

dat iemand het Tussenrapport van de Stuurzroep van de B.M.D.
uitspelt en overdenkt alvorens hij/zij in het vragenformulier
van de Stuurgroep zijn/haar mening vastlegt over kernenergie.
In dit kader gaat het te ver om een overzicht van onderzoeksresultaten te presenteren met betrekking tot involvering.
We volstaan hier met enkele verwijzingen.

Kok en De Roon (1981) geven een overzicht van onderzoek naar
de vraag hoe mensen reageren op berichten die niet stroken
met hun eigen attitude. Een drietal variabelen zijn van belang
bij dit soort onderzoek namelijk de geloofwaardigheid van de
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De Roon stellen vast dat vrijwel alle studies een negatief verband hebben gevonden tussen involvering en attitudeverandering:
wanneer iemand zich zeer betrokken voelt bij een bepaald onderwerp zal zijn attitude hiertegenover moeilijk te wijzigen zijn.

Sherif en anderen (1973) verslaan een vijftal studies met betrekking tot persoonlijke involvering, sociale beoordeling
en actie. Eén van deze studies, uitgevoerd door Kell~ is in
dit verband met name interessant. Kelly vroeg 188 vrouwelijke
studenten naar hun attitude tegenover één van de drie onderwerpen. Deze onderwerpen verschilden volgens voorstudies in
de mate waarin ze involverend waren. Vervolgens hadden de
proefpersonen de gelegenheid om gedrag te vertonen met betrekking tot het onderwerp, namelijk het bezoeken van een vergadering over het onderwerp° Wanneer de proefpersonen dit gedrag
niet bij de eerste gelegenheid vertoonden werd er door de proefleidster sociale druk uitgeoefend middels brieven en telefoongesprekken om dit gedrag alsnog te bewerkstellingen. De voornaamste veronderstellingen in het onderzoek waren: a) dat de
waarschijnlijkheid van gedrag gerelateerd aan iemands attitude
zal toenemen met de mate van ge~nvolveerdheid met het onderwerp,
b) dat de sociale druk die wordt uitgeoefend om iemand ertoe te
bewegen tot actie over te gaan effectiever is naarmate de betrokkenheid bij het onderwerp hoger is. Voor beide hypothesen
werd steun gevonden.

Wanneer we deze resultaten vertalen naar ons onderzoek naar
attitude en gedrag met betrekking tot de ruime toepassing van
kernenergie, kolen en wind dan zijn een tweetal hypotheses te
formuleren:
a) Mensen die zich betrokken voelen bij het onderwerp energiebeleid
en energievoorziening zullen vergeleken bij mensen die zich
hierbij minder betrokken voelen vaker gedragsintenties koesteren
en gedragingen vertonen overeenkomstig hun attitude.
b) Mensen die zich betrokken voelen bij het onderwerp energiebeleid
en energievoorziening zullen vergeleken bij mensen die zich
hierbij minder betrokken voelen vaker gedragsintenties koesteren
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4.4.2.8 KENNIS

De werking van elektriciteitscentrales, de risico’s en voordelen van het gebruik van verschillende energievormen, het zijn
veelal eomplexe kwesties die niet zonder meer voor een ieder inzichtelijk zijn. De vraag is dan ook relevant in hoeverre kennis
en informatie niveau met betrekking tot kolen-, wind- en kernenergie van invloed is op de perceptie en evaluatie van deze
energievormen. Vanwege de beperkte duur van de afname van de
enquête hebben we uitvoerige kennistests (die in proefversies
van de enquête waren opgenomen) moeten reduceren tot een basale
kennisvraag naar het gebruik van kolen en uranium. Daarnaast
zijn een aantal extreme antwoorden bij de vragen naar mogelijke
gevolgen van kolen-, wind- en kernenergie indicaties van gebrek
aan kennis.
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5. OPERATIONALISATIES, ANALYSEMER~IODEN EN STEEKPROEF

5. I DE VRAGENLIJST

De inhoud van de vragenlijst is gekozen op basis van de bestaande
literatuur en op basis van een kwalitatief vooronderzoek (Midden
en anderen, 1981). In deze voorstudie werden 21 interviews afgenomen bij niet-deskundigen over de voor- en nadelen van verschillende energiedragers. Daarnaast werden voor kolen en kernenergie zogenaamde risico-schema’s gemaakt die alle volgens
technici mogelijke risico’s weergaven voor de hele productieconsumptieketen lopend van winning tot lot van het afval
Deze risicoschema’s werden door enkele technische deskundigen
gecontroleerd. De eerste versie van de vragenlijst werd bij een
aantal studenten afgenomen. De lijst werd verbeterd en werd in
een meer definitieve versie uitgeprobeerd onder de Leidse bevolking. Getrainde interviewers van de Dienst Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Leidse Universiteit verrichtten deze tryout onder 72 personen in leeftijd variërend van 18 tot 64 jaar.
Op basis van de resultaten hiervan werd de vragenlijst ingekort
en herzien tot de versie zoals deze uiteindelijk is gebruikt bij
de landelijke afname (zie bijlage I).

De inhoud van de vragenlijst volgt in grote lijnen direct uit het
theoretisch model dat i~ figuur 4.3 is weergegeven. Veel vragen
werden drie maal gesteld namelijk betrekking hebbend op de ruime
toepasslngI)

in Nederland van kernenergie, kolen en windenergie

voor de opwekking van elektriciteit. Voor kolen en kernenergie
correspondeert elk blok van het theoretisch model met een of meer
vragen, met uitzondering van de volgende blokken waarover geen
vragen zijn gesteld: veronderstellingen (+evaluaties) over
I) ruime toepassing werd in de instructie omschreven als 30% van
de elektriciteitsopwekking in het geval van kolen en kernenergie
en ~0% in het geval van windenergie.
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persoonlijk risicodragend gedrag, sociale normen over persoonlijk
risicodragend gedrag en persoonlijk risicodragend gedrag.
Wij hebben besloten over deze blokken geen vragen te stellen
omdat persoonlijk risicodragend gedrag in verband met kolen
en kernenergie vanuit beleidsoogpunt relatief minder relevant
was en de afnameduur van de vragenlijst binnen de perken moest
blijven. Voor windenergie is een verkorte versie van de vragenlijst
afgenomen.

Bij de beschrijving van de vragenlijst vo.lgen we het onderzoeksmodel van links naar reehts (zie figuur 4.3). Daarna bespreken
we een aantal variabelen die extern zijn aan het model. De volgorde waarin we de vragen bespreken komt niet overeen met de
volgorde waarin de vragen tijdens de interviews zijn gesteld.

Er zijn vragen gesteld over socio- en demografische kenmerken
vsn de respondent zoals leeftijd, sexe, sociaal-economische
variabelen, gezinssamenstelling, politieke voorkeur, woonplaats
en religie. Daarnaast is gesproken over de wijze waarop de
respondent informatie over energie verwerft. Gevraagd is via
welke informatiebronnen (televisie, dagblad enzovoort) en via
welke personen (bijvoorbeeld vrienden~ collega’s) de respondent
het meest leest, ziet of hoort over de verschillende energievormen. Tevens werd het mediagebruik in het algemeen geinventariseerd (welke kranten en overige tijdschriften leest men).

Bij de veronderstellingen over collectief risicodragend gedrag
werd gevraagd om op een negenpuntsschaal de kans aan te geven
dat een bepaald gevolg op~zal treden. De veronderstellingen
hadden betrekking op gezondheids-, milieu-, economische, politieke,
sociale en psychologische gevolgen van de ruime toepassing van
de energieoptie. In het onderzoek ligt grote nadruk op de perceptie van deze gevolgen. Bijna de helft van de vragenlijst bestaat uit de blokken veronderstellingen en evaluaties.

We wijzen erop dat collectief risicodragend gedrag kan leiden
tot gevolgen die de respondent niet persoonlijk treffen en tot
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gevolgen die dit wel doen. We hebben gekozen voor een formulering van de veronderstellingen die niet zeer persoonlijk
van aard is;bijvoorbeeld als attribuut: het geboren worden
van kinderen met afwijkingen en niet: afwijkingen bij kinderen
van en verwekt door (of bij) de respondent. De reden hiervoor
is dat we vermoeden dat veel persoonlijke gevolgen vooral
van toepassing zijn voor omwonenden van eentrales en niet
relevant zijn voor vele anderen. De meer indirecte vraagwijze
zorgt ervoor dat desondanks een ieder kan antwoorden. Statistisch kan alsnog verband gelegd worden tussen de veronderstellingen en de afstand van de woonplaats van de respondent
tot de centrale.

Bij de evaluaties van de veronderstellingen werd gevraagd hoe
positief (negatief) men de gevolgen van ruime toepassing van
de energieoptie waardeerde. Ook hier werd gebruik gemaakt van
een negenpuntsschaal lopend van uitermate negatief tot uitermate
positief. Een negental veronderstellingen nemen daarbij een
bijzondere plaats in. Op twee na betreft het hier alle zogenaamde psychologische kenmerken van risico’s: vertrouwdheid of onbekendheid met het risico, detecteerbaarheid van gevaren, controleerbaarheid van negatieve gevolgen~ het moment waarop negatieve
gevolgen voelbaar worden (direct of pas generaties later),
eatastrofaliteit van negatieve gevolgen en tenslotte blootstelling
aan negatieve gevolgen (alleen anderen of ook de respondent persoonlijk). Het ging dus niet om de evaluatie van de negatieve
gevolgen zelf maar om de evaluatie van kenmerken van die negatieve gevolgen. Deze kenmerken kunnen het op zich al negatieve
gevolg meer of minder ernstig maken. Bij deze vragen vond dus
een objectverschuiving plaats (van het gevolg zelf naar kenmerken
van het gevolg). Voor deze risicokenmerken werd daarom aan de

respondent gevraagd aan te geven op een zevenpu~tssehaal of
de risico’s of nadelige gevolgen er negatiever of juist minder
negatief door werden.
?oorts is bij de evaluaties het volgende van belang: tijdens de
proefafname van de vragenlijst onder de Leidse bevolking bleek
dat een aantal ~evolgen door vrljwel alle respondenten uitermate
positief of uitermate negatief werden geëvalueerd. Wanneer meer
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evaluatiecategorieën gebruikte hetzij de twee meest positieve
dan is deze evaluatievraag bij de landelijke afname niet meer
gesteld, maar is het betreffende attribuut bij voorbaat een
invariante evaluatiescore toegekend terwille van verdere berekeningen.

Bij de sociale normen werd gevraagd in hoeverre (in perceptie
van de respondent) een aantal referentiepersonen en -groepen
van mening is dat de respondent de betreffende energieoptie beheert te bestrijden dan wel te steunen. Er werd gebruik gemaakt
van bipolaire schalen, zodat zowel het bestrijden als het bevorderen van de energieoptie in één vraag kon worden ondergebracht.
Als referentiepersonen zijn mensen gekozen die voor de meesten
een belangrijke rol in het leven spelen (mensen waarmee de
respondent samenleeft, vrienden, kennissen en buurtgenoten) aangevuld met een aantal instanties die een rol kunnen spelen bij
de meningsvorming over de energieoptie (overheid, energiedeskundigen,
milieubeweging, Stuurgroep van de Brede Maatschappelijke Discussie
en de politieke partij van de respondent). Daarna werd gevraagd
in hoeverre men zich iets van de mening van deze referentiefiguren over de energievoorziening aantrekt (de motivaties om te
conformeren).

De attitude tegenover de ruime toepassing van de energieoptie
is gemeten door middel van een viertal evaluatieve schalen (goedslecht, aantrekkelijk-onaantrekkelijk, verstandig-onverstandig en
aanvaardbaar-onaanvaardbaar). Op dezelfde wijze is gevraagd
naar de attitude tegenover het persoonlijk risicodragend gedrag
(wonen in de nabijheid van een kolen- of een kernenergiecentrale
of een windmolen).

De subjectieve norm over persoonlijke bijdrage aan collectief
risicedragend ~edrag werd per energieoptie gemeten door de vraag:
"Vinden de mensen, van wiet oordeel u zich iets aantrekt, in het
algemeen dat de ruime toepassing van windenergie/kernenergie/kolen
in Nederland voor de opwekking van elektrische stroom beheert
te bestrijden of beheert te steunen". Volgde een zevenpuntsschaal
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Heen te steunen" tot "sterk beheer te steunen". Voor kolen en
kernenergie wordt eenzelfde vraag gesteld over het wonen binnen
kilometer afstand van een centrale.

Waargenomen effectiviteit van de persoonlijke bijdrage werd geoperationaliseerd in negen stellingen. De respondenten konden aangeven in welke mate zij het eens waren met deze stellingen.
Vier items werden overgenomen van Heunks (1973) en betreffen
algemene maatschappelijke aehievement-machteloosheid. Vier vragen
gingen over achievement-machteloosheid met betrekking tot het
energiebeleid en de laatste vraag ging over succes-machteloosheid
met betrekking tot het energiebeleid ("ik vind het energiebeleid van onze regering over het algemeen goed").

Bij het blok "intenties tot persoonlijke bijdrage aan collectief
risicodragend gedrag" werd gevraagd in hoeverre men van plan
was bepaalde gedragingen te vertonen die de ruime toepassing
van de energieoptie bevorderen of tegenwerken. In hoeverre deze
intenties tot feitelijk gedrag leiden ("persoonlijke bijdrage
aan collectief risicodragend gedrag") konden we in dit onderzoek
niet nagaan. Wel kon gevraagd worden naar in het verleden vertoond gedrag: voor een aantal concrete gedragingen werd nagegaan
of de respondent deze had vertoond en zo ja of hij/zij dit dan
soms of vaak had gedaan. Ook werd de vraag gesteld in welke
mate de respondent van zichzelf vond dat hij/zij gedragingen
vertoonde die de toepassing van de energieoptie steunen of
bestrijden. Aan respondenten die op minder dan ~5 kilometer
afstand van een kolen- of kerneentrale woonden werd gevraagd
in hoeverre ze van plan waren te verhuizen vanwege deze centrale.
Aan respondenten op grotere (gepercipieerde) afstand werd naar
de verhuisintentie gevraagd gesteld dat er een centrale gebouwd zou worden binnen een straal van 15 kilometer ("intentie
tot persoonlijk risicodragend gedrag"). Omdat gedragingen niet
altijd intentioneel zijn maar ook uit gewoonten kunnen voortkomen werden enkele vragen gesteld over gewoontegedrag met betrekking tot wonen, werken en ster~~en. De vragen over "persoonlijke bijdragen aan collectief risicodragend gedrag" en
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indicaties voor de mate van commitment aan een energieoptie.
Omdat de invloed van commitment op attitude en veronderstellingen
in een eenmalig vragenlijst-onderzoek niet valt na te gaan
wordt hier verder geen aandacht aan besteed (zie hiervoor ons
binnenkort te publiceren rapport over de resultaten van
experimenteel onderzoek naar de invloed van informatie en commitment).

Extern aan het theoretisch model zijn een aantal variabelen in
het onderzoek opgenomen. Deze variabelen dienen voor een deel
ter validatie van bepaalde modelblokkeno We zullen ze hieronder
in willekeurige volgorde de revue laten passeren.

Er zijn tweemaal zes vregen in de enquête opgenomen die de voorstelbaarheid van negatieve gevolgen van de ruime toepassing van
kolen en kernenergie betreffen. De respondent werd gevraagd zich
een voorstelling te maken van een ongeluk met kernenergie en de
gevolgen daarvan. Bij kolen werd gevraagd zich een voorstelling
te maken van "de situatie zoals die in Nederland zou kunnen ontstaan wat betreft de negatieve ~evolgen voor het milieu en de
mensen, indien lange tijd op ruime schaal kon worden toegepast ...".
Voor beide voorstellingen werd gevraagd deze kort te beschrijven
(open vraag) en vervolgens om een subjectief oordeel te geven
over de levendigheid en gedetailleerdheid van deze voorstelling.
Voorts werd gevraagd aan te geven of in deze voorstellingen de
respondent zelf of personen waaraan hij/zij gehecht is voorkwamen, of er een tijds- of pl~atsaanduiding in de voorstelling
voorkwam en hoe het beeld dat hij/zij zojuist had beschreven tot
stand was gekomen (bijvoorbeeld volledig bepaald door iets dat
de respondent onlangs had gehoord, gelezen of gezien).

Zowel voor kolen als voor uraan is een basale kennisvraag gesteld
namelijk een meer-keuze-vraag naar het gebruik van deze energiedragers. Overigens kunnen extreme antwoorden op sommige vragen
ook worden opgevat als gebrek aan kennis. Voorbeelden hiervan
zijn denken dat in het jaar 2000 in 90% van de elektricitei~sbehoefte kan worden voorzien door windturbines of denken dat
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het opwekken van elektriciteit.
Daarnaast werd gevraagd of de respondent naar zijn eigen gevoel
voldoende op de hoogte is van de huidige energievoorziening en
de gevaren, voordelen en problemen van de verschillende energievormen en of hij/zij behoefte heeft aan meer informatie hierover.

Respondenten is gevraagd een schatting te geven van het aantal
doden in 10 jaar ten gevolge van de ruime toepassing van kolen
in Nederland. Voor kernenergie werd gevraagd hoe vaak men dacht
dat er een ongeluk zou plaatsvinden waarbij 1000 mensen overlijden als gevolg van dit ongeluk (tien antwoorden mogelijk,
lopend van "dat gebeurt gemiddeld een keer per jaar" tot "dat
gebeurt nooit"). Deze vragen kunnen worden opgevat als schattingen
van de kans op een bepaald aantal slachtoffers. De antwoorden
kunnen worden vergeleken met de seores op overeenkomstige items
bij de "veronderstellingen over collectief risieodragend gedrag".
Overigens is bij deze kanssehattingen ook nagegaan hoeveel vertrouwen de respondent had in diens schattingen.

Een aantal vragen hadden betrekking op de reactiewijzen op de
dreiging die kan uitgaan van de toepassing van kolen en uraan.
Allereerst werd gevraagd wat voor gevoelens men had wanneer men
dacht aan de gevaren van kolen of kernenergie. Vervolgens kon
men aangeven in hoeverre men bepaalde reacties vertoonde: de~ens~e~
bijvoorbeeld: "berichten in de krant over kernenergie sla ik
over omdat je er alleen maar zenuwaehtig van wordt", ~~apt~~~
bijvoorbeeld: "de risico’s van kernenergie behoren nu eenmaal
tot het leven", ~l~~~ bijvoorbeeld: "als er iets in de krant
staat over technische mankementen van kerncentrales, dan sta
ik daar bij stil" en/of ~~~ ~~~~s~-~~~~~o~~~ bijvoorbeeld:
"ik kan er soms niet van slapen als ik denk aan de gevaren van
kernenergie".

Vijf vragen handelden over de voorziening van elektrische stroom
en energie in het jaar 2000. Het betrof de wensen en verwachtingen van de respondent aangaande het energieverbruik, de noodzaak van energiebesparende maatregelen, de economische groei,
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kolen en wind en tenslotte de aanvaardbaarheid van een vijftal
scenario’s om elektriciteit op te wekken.

Drie vragen werden gesteld om na te gaan in hoeverre de respondent betrokken is bij de wijze van energievoorziening bijvoorbeeld: "over onze wijze van energievoorziening kan ik me persoonlijk niet druk maken" (7 antwoorden mogelijk lopend van geheel
mee oneens tot geheel mee eens). Tenslotte is de respondent gevraagd een vijftal energievormen (naast uraan, kolen en wind ook
aardolie en aardgas) tweemaal te rangordenen namelijk een keer
naar "gevaarlijkheid" en een keer naar ’~oordeligheid".

5.2 PRINCALS

In deze paragraaf beschrijven we een door ons veel gehanteerde
analysetechniek. We zijn er niet op uit deze techniek in detail
en volledig te beschrijven, maar proberen wel aan te geven waarom
gebruik gemaakt wordt van zo’n techniek~ in plaats van bijvoorbeeld
alleen de rechte tellingen te beoordelen. Verder geven we een
aantal richtlijnen die het de lezer mogelijk maken zelf de
a~alyseresultaten v&n een eigen interpretatie te voorzien en te
vergelijken met de interpretaties van de onderzoekers.

Enkele belangrijke kenmerken
Om de gegevens binnen de verschillende blokken uit het theoretisch
model te onderzoeken is gebruik gemaakt van een clustertechniek
die PRINCALS wordt genoemd. (zie Gifi, 1981)
De functie van de techniek is te komen tot een ordening en
groepering van verzamelingen van losse vragen. Door deze groeperingen vindt een vorm van datareductie plaats die de interpretatie vergemakkelijkt en het de onderzoeker mogelijk maakt
na te gaan hoe de antwoordpatronen van verschillende vragen
in meer of mindere mate gezamenlijk variëren. De groepering
van vragen vindt zodanig plaats dat enerzijds de reductie en
vereenvoudiging optimaal is en anderzijds het verlies aan
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we nieuwe dimensies te vinden waar zoveel mogelijk van de oorspronkelijke vragen zo sterk mogelijk mee samenhangen.
In iets technischer taal: we zoeken naar hoofddimensies, ofwel principale
componenten, die gewogen sommen zijn van de oorspronkelijke vragen,
waarbij de (gekwadrateerde) correlaties tussen de vragen en de
principale componenten maximaal zijn. De analyse kan meerdere
principale componenten opleveren bijvoorbeeld: 2. Deze twee componenten zijn dan onafhankelijk van elkaar, zodat ze ieder een unieke
portie van de verschillen in antwoordpatronen kunnen verklaren.
Een bijzonder kenmerk van PRINCALS is dat het in tegenstelling tot
andere clustertechnieken zoals bijvoorbeeld factoranalyse niet de
eis stelt dat de antwoordcategorieën per vraag even groot zijn
en dat de antwoordpatronen een normale verdeling volgen. In praetische zin betekent dit onder andere dat we de realiteit in onze
analyse minder snel geweld aan doen en beter in staat zijn onze
vragen zodanig te hercoderen, op basis van de analyse, dat enerzijds schalen geen onnodige lengte hebben en anderzijds in optimale
zin verschillen in antwoorden registreren. Tenslotte bestaat de
mogelijkheid om gegevens die slechts rangordening behelsen of zelfs
slechts classificaties (bijvoorbeeld religies) zondermeer op te
nemen in de analyses.

Hoe te interpreteren?
Op de hierna volgende pagina’s worden een aantal PRINCALS analyses
gepresenteerd in de vorm van 2-dimensionale plaatjes met daarin
bundels pijlen. De volgende richtlijnen zijn van belang. (I) Iedere
pijl stelt een vraag voor; de richting van de pijl wijst naar
een hoge score op de schaalo (2) De hoeken die de pijlen onderling
hebben geven de mate van samenhang weer: dezelfde richting uitwijzende pijlen die dicht tegen elkaar liggen hebben een hoge
positieve samenhang. Pijlen die loodrecht ten opzichte van elkaar
staan zijn onafhankelijk en pijlen die in elkaars verlengde liggen
en de tegenovergestelde richting uitwijzen hebben een sterk negatieve samenhang. (3) De lengte van de pijlen zegt iets over de
spreiding van de antwoorden op de vraag, voorzover deze verklaard
kan worden binnen de 2-dimensionale structuur. (4) Ieder van de
twee dimensies verklaart een portie van de totale spreiding in
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eigenwaarden. (eigenwaarde .40 betekent 40% van de variantie in
de antwoorden wordt verklaard) In de 2-dimensionale oplossing
is de horizontale as altijd de as die de meeste variantie verklaart.
(5) De betekenis van de dimensies is feitelijk een interpretatiekwestie. Op grond van de inhoud van de vragen die sterH met deze
dimensie samenhangen kan gezocht worden naar een gemeenschappelijke
noemer die verklaart waarom de vragen samenhangen. De betekenis
van het assenstelsel wordt daarmee pas vastgesteld. Deze betekenisbepaling is dus eigenlijk een doel van de analyse en niet een
uit~angspunt.

5.3 HOMALS

Voor het beschrijven van de verschillen tussen groepen is gekozen
voor het gebruik van de HOMALS techniek. HOMALS betekent letterlijk: homogeneity analysis by means of alternating least squares.
Dit is een meer-dimensionale schaaltechniek die ontwikkeld is door
De Leeuw en Van Rijckevorsel(zie Gifi, 1981). In principe is deze dataanalysetechniek te vergelijken met een factoranalyse, alleen is
HOMALS met name geschikt voor ~om~na~e variabelen, dat wil zeggen,
kwali~atieve variabelen met categorieën, die ~%~~ gekenmerkt
worden door ordinaliteit. Voorbeelden hiervan zijn variabelen als
sexe, politieke voorkeur, burgerlijke staat. De eenvoudigste
en meest gehanteerde methode voor het betekenen van verbanden tussen
dit soort nominale variabelen, is het maken van kruistabellen.
Wanneer er vele verbanden nagegaan moeten worden, leidt dit tot
een onoverzichtelijke hoeveelheid kruistabellen, omdat er per
kruistabel telkens slechts twee variabelen bekeken kunnen worden.
De analyse van meerdere samenhangende variabelen blij ft daardoor
gebreHkig. Het principe van HOMALS bestaat uit het comprimeren
van deze veelheid aan kruistabellen in één analyse. Het aantal
variabelen dat met deze techniek tegelijk bekeken kan worden
is redelijk groot, waardoor de interpretatie van de gegevens
eenvoudiger en preciezer wordt. Het resultaat van deze analyse
is een twee-dimensionale configuratie van punten die de antwoord-
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heeft de volgende kenmerken:
I.

Antwoordcategorieën die door qua kenmerken overlappende groepen
respondenten worden gekozen, worden dicht bij elkaar afgebeeld.

2. Antwoordcategorieën die door verschillende groepen respondenten
worden gekozen, worden ver van elkaar afgebeeld.
3. Antwoordcategorieën die door veel respondenten gekozen zijn,
worden centraler in het plaatje afgebeeld.
4. Antwoordcategorieën die door weinig respondenten gekozen zijn,
worden meer aan de randen van het plaatje afgebeeld.

Het is van belang te bedenken dat het plaatje uiteindelijk een
compromiskarakter heeft. Daarom kunnen afstanden in de figuur
niet worden besehouwd als meetkundige afstanden (zoals dit bijvoorbeeld wel kan in een atlas).
Bij sommige variabelen worden de categoriepunten door een lijn met
elkaar verbonden. Dit wordt gedaan louter om het bekijken van de
figuur te vereenvoudigen. Net als bij PRINCALS is de benoeming van
het assenstelstel een interpretatie kwestie. Op grond van de inhoud van met de dimensies samenhangende vragen kan een gemeenschappelijke noemer gezocht worden, die de betekenis van het
assenstelsel vaststelt. Ook hier is dus deze betekenisbepaling
doel van de analyse en niet een uitgangspunt.

5.4 DE STEEKPROEF EN AFNAME VAN DE VRAGENLIJST

De enquêtes zijn mondeling afgenomen in heel Nederland door getrainde interviewers van de Nederlandse Stichting voor de Statistiek. Van de mensen waarmee contact werd gelegd stemde ruim 53%
in met een gesprek dat ongeveer anderhalf uur duurde. Het veldwerk
vond plaats in de periode eind september-half oktober 1982. Tijdens
de enquête las de interview(st)er de vragen voor en de respondent
had een kaart voor zich met de antwoorden waaruit hij kon kiezen.
De antwoorden werden door de interview(st)er opgetekend.
In totaal zijn 1112 mensen gelnterviewd. De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Zoals

- 121 in bijlage 5 wordt ge%llustreerd vormt de steekproef een goede
afspiegeling van de Nederlandse bevolking wat betreft de aspecten geslacht, leeftijd, regionaal gebied en urbanisatiegraad.
Bij een steekproef van 1100 respondenten is volgens opgave
van de N.S.S. de betrouwbaarheid van percentages die over deze
steekproef worden berekend als volgt: een gevonden percentage
van 5% kan in werkelijkheid een percentage zijn dat ligt tussen
3,5% en 6,5%, voor 10% zijn deze grenzen 8,1% en 11,9%, een
percentage van 20% kan in werkelijkheid liggen tussen 17,6% en
22,4%, 50% kan zijn 47,2%-52,8%, voor een percentage van 80%
is dit 77,6%-82,4%, voor 90% zijn deze grenzen 88,1%-91,9% en
voor 95% is dit 93,5%-96,5%.

Met behulp van het HOMALS-programma is het mogelijk de structuur
weer te geven van de achtergrondkenmerken van de steekproef.
In figuur 5oi is deze structuur afgebeeld.
De verticale dimensie van figuur 5.1 kan worden omschreven als
een politieke dimensie (boven: ste~~ners op rechtse, onder op
linkse partijen). Het welstandsniveau neemt diagonaalsgewijs af
(dit niveau is linksboven hoog en rechtsonder laag). In de figuur
zijn een aantal sferen te onderkennen. Linksboven treffen we
vooral mensen aan met hoge inkomens en opleidingen en vaak ter
rechterzijde van het politieke centrum. Zij lezen vaker dan
gemiddeld Elseviers Weekblad. Links-midden vinden we de respondenten die (vrij) hoog opgeleid zijn, een redelijk hoog tot
midden inkomen genieten en politiek (iets) links van het midden
staan. Zij lezen vooral Volkskrant en N.R.C. en Vrij Nederland
en Haagse Post. Linksonder treffen we vooral jongeren die op
kleine linkse partijen stemmen, vaker ongehuwd of samenwonend
zijn dan gemiddeld en ook vaker studeren.
Rechtsonder zijn ongeschoolden te vinden, vaak werkloos en vaak
niet-stemmers. Rechts-midden kan de groep werkende minimumloners
geldentificeerd worden. Zij behoren eveneens tot de laagstopgeleideno Zij lezen relatief veel bladen als Privé, Story, Mix.
In de middensfeer van de figuur vinden we Nederlands middenklasse:
een groep met modaal inkomen, van middelbare leeftijd, met middelbare opleidingen. Veel gelezen tijdschriften zijn hier Telegraaf,
Algemeen Dagblad en regionale dagbladen. Aan de periferie van
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politiek CDA of klein-rechtssten~nend blok en midden-onder een
meer sociaal democratisch blok waarvan de leeftijd gemiddeld wat lager
is.

Figuur 5.1: Demografische achtergrondstructuur van de Nederlandse
bevolking (- = opleiding, .... inkomen, ....

= welstand

en ~ = leeftijd). In bijlage 9 wordt een verklarende lijst
gegeven van alle labels die in deze figuur en in alle
andere HOMALS-analyses worden gebruikt.
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6. RESULTATEN MET BETREKKING TOT KOLEN

6.1 VERONDERSTELLINGFìq, EVALUATIES EN ATTITUDE

In deze paragraaf en de subparagrafen worden de resultaten behandeld
van het gedeelte van de vragenlijst dat gaat over de veronderstellingen
over de ruime toepassing van kolen, de hierbij behorende evaluaties
van attributen en de attitude. In subparagraaf 6.1.3 wordt zowel
de attitude tegenover collectief riskant gedrag als de attitude
tegenover persoonlijk risicodragend gedrag besproken. In 6.1.4 tenslotte
wordt ingegaan op de relaties tussen veronderstellingen, evaluaties
en attitude.

6.1.1VERONDERSTELLINGEN OVER DE RUIME TOEPASSING VAN KOLEN

In de vragenlijst werden 46 veronderstellingen over de ruime toepassing van kolen opgenomen. Hiervan hebben 9 betrekking op psychologische kenmerken van waargenomen risico’s; deze worden afzonderlijk
behandeld vanwege het feit dat deze veronderstellingen wat betreft
inhoud en de vorm waarin ze gevraagd werden verschilden van de andere
veronderstellingen. Om de cognitieve structuur vast te stellen die
ten grondslag ligt aan de beoordeling van kolenrisico’s en omwille
van overzichtelijkheid werd nagegaan of de overige 37 veronderstellingen konden worden samengevat in een aantal clusters. Om deze
structuur te achterhalen werd gebruik gemaakt van een PRINCALS-analyse
uitgevoerd over alle veronderstellingen (zie hoofdstuk 5). Hierbij
bleek dat de veronderstellingen globaal in twee onafhankelijke groepen
konden worden onderscheiden namelijk de nadelen van ruime toepassing
van kolen (vraag ~ tot en met 20 op invulformulier F van de enquête)
en de overige veronderstellingen die vooral betrekking hebben op
voordelen .
1)de eigenwaarden van deze oplossing zijn 0,26 en 0,12.
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bleken onafhankelijk van elkaar te zijn. Er zijn dus zowel respondenten die aan beide groepen veronderstellingen een hoge of lage
waarschijnlijkheid toekennen, als respondenten die de voordelen
waarschijnlijk en de nadelen onwaarsehijnlijk of andersom vinden.
Uitgaand van deze tweedeling werden de twee groepen verder afzonderlijk geanalyseerd.
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Figuur 6.1: Veronderstellingen over nadelen van ruime toepassing van
kolen (eigenwaarden 0,44 en 0,10).
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veronderstellingen blijken twee dimensies ten grondslag te liggen.
De eerste horizontale dimensie geeft de mate aan waarin mensen die
gevolgen waarschijnlijk vinden. De tweede, vertikale dimensie zegt
iets over de ernst van de risico’s. De eerste dimensie is de belangrijkste (deze verklaart de meeste spreiding), de tweede is van
minder betekenis. Er zijn twee clusters samengesteld, namelijk de
clusters "levensbedreigende gevolgen" en "aantasting van de gezondheid
en milieu". Dit onderseheid is met name gemaakt op inhoudelijke
gronden (om de interpretatie te vergemakkelijken). We wijzen erop
dat de beide clusters statistisch samenhangen hetgeen in de verdere
analyses ook naar voren zal komen. In tabel 6.1 worden de veronderstellingen vermeld die het eerste cluster vormen. Bovendien worden de
percentages gegeven voor de samengevoegde antwoordcategorieën van deze
veronderstellingen1)

Tabel 6.1: Veronderstellingen met betrekking tot levensbedreigende
gevolgen van ruime toepassing van kolen (cluster "levensbedreigende gevolgen").

de kans hierop is:
zeer
klein

matig

zeer
groot

geen
antwoord

doden en gewonden bij vervoer

47,2%

43,4%

7,4%

2,0%

zelf overlijden binnen 10 jaar

73,2%

22,5%

1,8%

2,4%

zelf overlijden binnen 25 jaar

73,8%

20,7%

3,0%

2,3%

vrijkomen radioactieve ~toffen

64,5%

27,8%

4,6%

3,1%

gevaar overstromingen

54,6%

35,4%

5,6%

4,3%

veel mensen in angst

47,2%

40,1%

10,1%

2,5%

grote aantallen slachtoffers

55,2%

33,8%

7,3%

3,4%

stillegging centrale
noodzakelijk

46,6%

42,6%

7,4%

3,3%

1)"zeer klein" in deze en volgende tabellen is een samenvoeging van de
antwoordcategorieën nihil, zeer klein en klein. ’~atig" is een samenvoeging van vrij klein, matig en vrij groot. "Zeer groot" is een samenvoeging van groot, zeer groot en zeker. Voor een volledig overzicht van
de percentages zie bijlage I.
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De veronderstellingen die dit cluster vormen kunnen worden benoemd
met de algemene aanduiding "levensbedreigende gevolgen" (hoewel
"veel mensen in angst’~ en "stillegging centrale noodzakelijk" niet
goed passen onder deze naam).
De respondenten vinden levensbedreigende gevolgen van de ruime toepassing van kolen niet erg waarschijnlijk. Ze verwachten nauwelijks
dat zij zelf slachtoffer ervan zullen worden en relatief iets sterker
dat er grote aantallen slachtoffers zullen vallen (meer dan 1000
in 10 jaar). Opvallend zijn de iets hogere waarschijnlijkheden die
door 10% worden toegekend aan de veronderstelling dat zeer veel
mensen in angst zouden zitten voor de risico’s van ruime toepassing
van kolen. De tweede groep van veronderstellingen die in één cluster
werden samengevoegd hebben alle betrekking op gezondheid van mensen
en op negatieve gevolgen voor het natuurlijk milieu. In tabel 6.2
worden de betreffende veronderstellingen weergegeven met een samenvatting
van de percentages.

Tabel 6.2: Veronderstellingen met betrekking tot negatieve gevolgen
voor het natuurlijk milieu en gezondheid van mensen door
ruime toepassing van kolen (cluster "aantasting gezondheid
en milieu").

de kans hierop is:

zeer
klein!

matig

zeer
groot

geen
antwoord

overlijden mijnwerkers

18,2%

55,2%

24,6%

1,9%

klachten carapatiënten"

22,0%

53,6%

22,7%

1,7%

prikkende ogen, hoofdpijn

35,2%

50,0%

12,3%

2,5%

verzuren van de regen

24,~%

44,9%

28,2%

2,9%

optreden van smog

15,4%

49,5%

33,2%

1,8%

ernstige milieugevolgen

20,5%

47,3%

30,1%

2,1%

vervuiling van wasgoed

24,1%

47,3%

27,0%

1,6%

huizen en gebouwen aangetast

17,1%

50,7%

30,4%

1,9%

sterfte vogels, land- en
waterdieren

27,8%

49,9%

19,9%

2,5%

afname gemiddelde temperatuur

33,1%

51,$%

11,6%

3,8%

grote hoeveelheden vast kolenafval

18,4%

45,7%

33,4%

2,5%
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In het algemeen verwacht een vrij grote groep in sterke mate
negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid. Luchtvervuilingsaspecten vindt men relatief waarschijnlijker en "prikkende ogen en
hoofdpijn" evenals "afname van de gemiddelde temperatuur" acht men
echter relatief minder waarschijnlijke gevolgen.

In de hierboven beschreven twee clusters zijn twee items niet opgenomen. Deze twee items correleren wel hoog met de clusters"aantasting van de gezondheid en milieu" en "levensbedreigende gevolgen"
maar zij passen hier conceptueel niet bij. Het zijn het item "Als
wij in Nederland kolen op ruime schaal gaan toepassen voor het opwekken van elektrische stroom dan kan dat ertoe leiden dat ons land
economisch afhankelijk wordt van landen met grote voorraden kolen"
en het item "..., dan komt dat maar aan enkele groepen in de Nederlandse samenleving ten goede, in plaats van aan iedereen". De kans
op economische afhankelijkheid werd door 14,1% zeer klein geacht,
door 54,9% matig en door 28,8% zeer groot, 2,2% gaf geen antwoord
bij dit item. De percentages voor het item betreffende de verdeling
van voordelen waren respectievelijk 50,1%, 38,9%, 7,6% en 3,4%.
Men is dus niet zo bang dat de batch van koleninzet naar enkele bevoorrechte groepen gaan. De hoge percentages in de midden-categorie
vormen een indicatie dat veel mensen vrij onzeker zijn over de nadelen van kolen.
Wanneer de veronderstellingen over ~oord~~~n~~~ van ruime toepassing
van kolen met behulp van een PRINCALS-analyse worden onderzocht blijkt
een tweedimensionale structuur zoals die in figuur 6.2 is weergegeven.
De horizontale dimensie geeft de mate weer waarin men de voordelen aan
de toepassing van kolen verbindt. De vertikale, tweede dimensie representeert de schaal waarop de voordelen tot uiting komen, min of meer lopend
van persoonlijke voordelen naar nationale en internationale voordelen.
Binnen deze structuur zijn een drietal clusters te onderscheiden die
als volgt benoemd kunnen worden:
I. "persoonlijke en sociaal economische voordelen", 2. "zeggenschap" en
3. ’~oorraadbehond". De groep veronderstellingen die hoog correleert
met de eerste dimensie is tot het eerste cluster "persoonlijke en
sociaal economische voordelen" samengevoegd. Hierin bevinden zich dus
veronderstellingen over zowel persoonlijke voordelen als voordelen
voor de samenleving.

~)In feite ~~jn dit alle veronderstellingen die niet over nadelen gaan;
sommige z~jn geen evidente voordelen.
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Figuur 6.2: Veronderstelliggen over voordelen van ruime toepas~ing
van kolen (eigenwaarden 0,28 en 0,14).

In tabel 6.3 worden de betreffende veronderstellingen met de
samengevatte percentages weergegeven.

- 130 Tabel 6.3: Veronderstellingen met betrekking tot een aantal
voordelen van ruime toepassing van kolen (cluster
1~ersoonlijke en sociaal-economische voordelen").

de kans hierop is:

zeer
klein

matig

zeer
groot

geen
antwoord

onuitputtelijke wereldvoorraad
kolen

28,6%

52,5%

15,4%

3,5%

grote nederlandse energievoorraad

33,1%

51,5%

11,3%

3,0%

toenemen werkgelegenheid

13,9%

60,9%

22,3%

3,0%

gezelliger

35,2%

48,6%

]2,6%

3,6%

vooruitgang wetenschap

33,3%

52,~%

11,]%

3,6%

toenemen koopkracht

35,7%

54,8%

5,8%

3,8%

goedkopere stroom

39,7%

50,2%

6,7%

3~2%

persoonlijke voordelen

59,4%

33,2%

3,5%

3,9%

voordelen samenleving

37,6%

49,3%

9,4%

3,8%

In het algemeen kan bij tabel 6.3 worden opgemerkt dat men de kans
op persoonlijke voordelen als gevolg van de ruime toepassing van
kolen veelal klein acht. Men is gematigder over de kansen op
nationale voordelen. Opvallend is het volgende resultaat: een
kwart van de respondenten acht de kans vrij groot of groter dat het
gezelliger wordt ten gevolge van de ruime toepassing van kolen voor
het opwekken van elektriciteit. (Dit zijn dus de respondenten die in
de categorieën ’~rij groot", "groot", "zeer groot" en "dit gebeurt
zeker" van de oorspronkelijke 9-puntsschaal hebben geantwoord).

Het tweede cluster omvat veronderstellingen die te maken hebben met
zeggenschap en invloed met betrekking tot de ruime toepassing van
kolen ~zie tabel 6.4).
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Tabel 6.4: Veronderstellingen met betrekking tot zeggenschap ten
aanzien van ruime toepassing van kolen (cluster
"zeggenschap").

de kans hierop is:
zeer matig
klein

zeer
groot

geen
antwoord

gemeente of provincie meer
zeggenschap

40,1%

47,5%

8,3%

4,1%

grootschalige stroomvoorziening

15,5%

61,1%

19,9%

3,7%

kleinschalige stroomvoorziening

25,8%

56,Ó%

13,7%

4,0Z

zelf invloed op de beslíssing

46,9%

44,0%

5,2%

4,0%

Uit tabël 6.4 kan worden geeoncludeerd dat men ten gevolge van de
ruime toepassing van kolen eerder een grootschalige dan een kleinschalige stroomvoorziening verwacht, waarbij men de kans gering
acht dat men zelf en de lokale en regionale overheden meer invloed
op de stroomvoorziening kunnen uitoefenen.

Tabel 6.5: Veronderstellingen met betrekking tot ruime toepassing
van kolen die behoren tot het cluster ’~oorraadbehoud".

de kans hierop is:
zeer
klein

ma~ig

aardgasvoorraad minder snel
uitgeput

14,0%

56,2%

26,4%

3,3%

minder afhankelijk van
olielanden

14,3%

53,8%

29,0%

3,0%

olie sparen voor de derde
wereld

29,7%

52,0%

15,3%

3,1%

zeer
groot

antwoord

- 132 Tenslotte het derde cluster. De drie veronderstellingen die hiertoe
behoren (zie tabel 6.5) hebben betrekking op het behoud van energievoorraden en daarmee ook op het behouden van internationale onafhankelijkheid.
Veel mensen maken geen extreme kansschattingen met betrekking tot
de "voorraadbehoud"-veronderstellingen. Vrij veel mensen (26-29%)
zien Nederland onafhankelijker worden mét in plaats van zonder kolen.
De relatie met de energievoorziening van de ontwikkelingslanden is
in de ogen van de respondenten niet zo duidelijk.

6.1.1.1VERONDERSTELLINGEN OVER PSYCHOLOGISCIiE KENMERIIEN

Om de onderlinge samenhang na te gaan van de negen veronderstellingen
over psychologische kenmerken van risico’s of negatieve gevolgen met
betrekking tot ruime toepassing van kolen, werd een PRINCALS-analyse
uitgevoerd. In figuur 6.3 wordt de structuur van deze veronderstellingen
weergegeven.
De eerste dimensie in figuur 6.3 wordt bepaald door een zestal kenmerken. Bij zonder is dat kenmerken met een tegengestelde betekenis
dicht bij elkaar liggen. Dit kan als volgt verklaard worden:
Het betreft hier kenmerken van risico’s of van negatieve gevolgen van
toepassing van kolen. Het is heel wel mogelijk dat mensen meerdere
risico’S of negatieve gevolgen bij de beantwoording overwogen hebben,
waaraan verschillende psychologische kenmerken worden toegesehreven
en waardoor deze positief met elkaar kunnen ~orreleren. Bijvoorbeeld:
de dood van mijnwerkers kan in de ogen van de respondenten een direct
gevolg zijn terwijl de milieugevolgen pas later voelbaar worden.
Beide gevolgen kunnen aan het gebruik van kolen verbonden worden.
De tweede dimensie van de oplossing wordt bepaald door de kenmerken
"vertrouwdheid" (en in iets mindere mate door "onbekendheid" dat
negatief correleert) en "controleerbaarheid" van risico’s.

Samenvattend geeft deze dimensie oordelen weer over de beheersbaarheid van risico’s.
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Figuur 6.3: Veronderstellingen over psychologische kenmerken
van risico’s of negatieve gevolgen van ruime toepassing van kolen (eigenwaarden 0,46 en 0,17).

In ~abel 6.6 worden de percentages voor elk van de veronàerstellingen samengevat. De kenmerken die het meest waarschijnlijk
worden gevonden in relatie tot de toepassing van kolen zijn vertrouwdheid van de risico’s, controleerbaarheià van de negatieve
gevolgen en het geleidelijke optreden e~~an. Onbekendheid van de
risico’s van kolen, het in één klap optreden van negatíeve gevolgen ervan en het persoonlijk getroffen kunnen worden hierdoor
wordt als het minst waarschijnlijk gezien.

.256

- 134 Tabel 6.6: Veronderstelllngen met betrekking tot psychologische
kenmerken van risico’s of negatieve gevolgen van ruime
toepassing van kolen.

de kans hierop is:
zeer
klein

matig i zeer
groot

geen
antwoord

risico’s die vertrouwd zijn

18,9%

58,0%

17,8%

5,3%

risico’s die onbekend zijn

39,3%

48,6%

7,8%

4,3%

blootstelling aan gevaren
zonder dat je het merkt

36,9%

48,8%

10,5%

3,8%

negatieve gevolgen die
deskundigen onder controle
kunnen houden

25,6%

52,2%

negatieve gevolgen die direct
of binnen enkele jaren voelbaar worden

30,2%

52,1%

13,8%

4,0%

negatieve gevolgen die
generaties later voelbaar
worden

34,3%

47,2%

14,2%

4,3%

negatieve gevolgen die
geleidelijk optreden

30,5%

48,9%

17,0%

3,7%

negatieve gevolgen die
in één klap optreden

47,4%

41,0%

7,8%

3,8%

negatieve gevolgen die mij
persoonlijk kunnen treffen

43,6%

38,5%

12,0%

5,9%

4,0%

Samenvattend: veel respondenten zien kolenrisico’s als redelijk
bekend, vertrouwd en zichtbaar. Men verwacht geen catastrofale en
geen persoonlijke gevolgen. 17% acht de kans op geleidelijke op
langere termijn optredende gevolgen zeer groot.
In tabel 6.7 worden correlaties gegeven tussen veronderstellingen over
psychologische kenmerken en de (samenhangende) clusters "levensbedreigende gevolgen" en "aantasting gezondheid en milieu". Het
blijkt dat, afgezien van de veronderstellingen over vertrouwdheid van
risico’s en over risico’s die deskundigen onder controle kunnen
houden, de veronderstellingen matig tot redelijk correleren met

- 135 deze clusters (de correlatiecoëfficiënten~) variëren van 0,28
tot 0,52).
Tabel 6.7: Correlaties tussen de veronderstellingen over de
psychologische kerm~erken en de clusters "levensbedreigende gevolgen" en "aantasting gezondheid en milieu".

levensbedreigende
gevolgen

aantasting
gezondheid
en milieu

-0,08

0,03

onbekend voor samenleving

0,37

0,28

blootgesteld zijn zonder dat je
het merkt

0,49

0,46

vertrouwd voor samenleving

onder contröle door deskundigen

0,18

direct veelbaar

0,49

0,5~

generaties later voelbaar

0,49

0,48

geleidelijk optreden

0,46

0,5~

in één klap optreden

0,47

0,32

persoonlijk treffen

0,52

0,45

Uit de correlaties blijkt dus een redelijke samenhang tussen de
meeste psychologische kenmerken en de verschillende negatieve
gevolgen. Uit deze s~menhang kan men concluderen dat de psychologische
kenmerken ook al tot uitdrukking komen in de aard van de negatieve
gevolgen. Deze conclusie gaat niet op voor de kenmerken ’~ertrouwdheid"
en "controleerbsarheid" en minder voor ’~onbekendheid".
’i’)De correlatiecoëfficiënt (r) is een maat voor de lineaire
samenhang tussen twee variabelen X en Y. Wanneer r = o, is er
geen enkele samenhang tussen de waarden van X en die van Y.
Wanneer r de waarde I of -~ heeft is er een perfecte positieve
dan wel negatieve relatie tussen de waarden van X en Y. r kan
dus variëren van -~ tot +~. We wijzen erop dat de samenhang niet
oorzakelijk heeft te zijn. Het kan namelijk zijn dat een derde
variabele de samenhang tussen X en Y veroorzaakt.
In dit rapport zullen alleen correlatiecoëfficiënten worden vermeld
wanneer deze groter zijn dan 0,20 of -0,20. Uitzonderingen hierop
vormen die gevallen waarin juist het afwezig zijn van een verband
een interessant resultaat is.

- 136 Deze kenmerken vormen dus aparte aspecten die niet al tot uiting
komen in de eard van de negatieve gevolgen van de toepassing van
kolen.

6.1.2 EVALUATIES

Een aantal veronderstellingen over gevolgen werden zowel voorgelegd
voor de ruime toepassing van kolen, van kernenergie als van (gedeeltelijk)
windenergie. De evaluaties van attributen van deze veronderstellingen
zijn uiteraard slechts eenmaal gevraagd. In tabel 6.8 worden de
percentages van deze evaluaties samengevat.
Met uitzondering van de attributen die betrekking hebben op de
groot/kleinschaligheid van de stroomvoorzi~ning en op de zeggenschap
van gemeente of provincie vertonen de evaluaties weinig spreiding en
gaan zij in de te verwachten richting.

In tabel 6.9 staan de percentages voor de êvaluaties van attributen
die specifiek voor het gedeelte over kolen zijn gevraagd. A1 deze
evaluatiescores zijn in de te verwachten richting en nogal extreem.

Van een aantal veronderstellingen met betrekking tot kolen zijn de
attributen in dit onderzoek niet geëvalueerd, aangezien deze in het
vooronderzoek vrijwel zonder uitzondering zeer extreem werden geëvalueerd. Het betreft één extreem positief geëvalueerd attribuut
namelijk: gebruik kunnen maken van een zeer grote Nederlandse
energievoorraad, en tien extreem negatief geëvalueerde attributen te
weten: overlijden mijnwerkers, zelf overlijden binnen 10 jaar, zelf
overlijden binnen 25 jaar, klachten carapatiënten, prikkende ogen
en hoofdpijn, optreden van smog, ernstige milieugevolgen, sterfte
van vogels, land- en waterdieren, afname van de gemiddelde temperatuur en grote aantallen slachtoffers.

-
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Tabel 6.8: Evaluaties van attributen die bij kolen, kernenergie en
(gedeeltelijk) bij windenergie voorkomen.

noch negauitermate
zeer, tamelijk tief, noch
beetje
positief
!negatief

beetje, tamelijk, zeer,
uitermate
positief

geen antwoord

~ten goede komen aan
lenkele groepen

86,5%

6,0%

5,8%

1,5%

,gemeente of provincie meer zeggenscha~

24,8%

25,6%

47,8%

1,7%

grootschalige
stroomvoorziening

31,6%

24,9%

41,3%

2,1%

kleinschalige
stroomvoorziening

28,7%

23,1%

46,4%

1,9%

toenemen werkgelegenheid

2,4%

2,1%

93,6%

1,9%

vooruitgang van
de wetenschap

2,7%

4,3%

90,9%

2,0%

koopkraeht gemiddelde nederlander
vooruit

2,5%

4,7%

9~,0%

1,7%

goedkoper worden van
elektrische stroom

2,2%

2,7%

93,4%

1,7%

Nederlandse aardgasvoorraad minder
snel uitgeput

6,1%

4,0%

88,0%

2,0%

ons land minder
afhankelijk van
olielanden

2,7%

3,4%

92,3%

1,5%

olie sparen voor
derde wereldlanden

4,6%

12,2%

80,9%

2,2%

grote voordelen
voor mij
persoonlijk

4,7%

~8,3%

75,4%

I ,7%

grote voordelen
voor de Nederlandse
samenleving

2,4%

5,7%

90,1%

I ,7%

een beslissing waar
ik zelf invloed op
uit kan oefenen

3,2%

8,3%

86,9%

I ,6%
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Tabel 6.9: Evaluaties van attributen specifiek voor kolen,
in volgorde van meest naar minst negatief.

uitermate
noch negazeer, tamelijk, tief, noch
beetje
positief
negatief

beetje,
tamelijk
zeer,
uitermate
positief

geen
antwoord

vrijkomen radioactieve stoffen

92,9%

2,8%

2,0%

2,2%

verzuren van de
regen

93,7%

2,0%

2,3%

1,8%

doden en gewonden bij vervoer
van kolen

91,4%

4,8%

1,6%

2,2%

gevaar overstromingen

90,6%

5,4%

1 ,6%

2,5%

aangetast worden
van huizen en
gebouwen

90,1%

5,7%

1,9%

2,2%

vervuiling wasgoed

85,3%

18,6%

1,9%

2,2%

economisch afhankelijk van
kolenlanden

82,0%

11,5%

4,3%

2,2%

zeer veel mensen
in angst

80,6%

9,4%

7,9%

2,0%

vast kolenafval

79,3%

13,9%

4,6%

2,1%

vrijwe! onuitputtelijke wereldvoorraad kolen

15,7%

13,2%

68,8%

2,2%

5,6%

9,4%

gezelliger

2,4%
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Tabel 6.10: Evaluaties van psychologische kenmerken van risico’s
en negatieve gevolgen.

veel negatiever
negatiever
beetje negatiever

doet er
niets aan
toe of
af

beetje minder
negatief
minder negatief
veel minder
negatief

geen
antwoord

direct voelbaar

55,0%

21,3%

20,1%

3,6%

generaties later
voelbaar

69,8%

16,8%

10,7%

2,5%

geleidelijk optreden

58,5%

23,1%

13,8%

4,5%

in één klap optreden

60,8%

25,2%

11,4%

2,7%

~ersoonlij k
treffen

60,0%

32,7%

4,6%

2,7%

controleerbaar
door deskundigen

17,5%

14,9%

65,1%

2,5%

blootgesteld zijn
zonder dat je
het merkt

80,5%

8,5%

8,5%

2,4%

onbekend voor
samenleving

76,9%

12,3%

8,4%

2,4%

vertrouwd voor
samenleving

14,5%

26,5%

56,5%

2,4%

De in tabel 6.10 samengevatte resultaten zijn gedeeltelijk nogal tegenstrijdig. De respondenten moesten voor de genoemde kenmerken aangeven
of deze de negatieve gevolgen of de risico’s extra negatief maakten
of juist minder negatief. Men blijkt enkele attributen die elkaars
tegengestelden vormen echter ongeveer gelijk geëvalueerd te hebben:
Veel respondenten vullen in dat wanneer negatieve gevolgen direct voelbaar worden dit deze gevolgen extra negatief maakt in hun ogen en
tegelijkertijd dat wanneer deze gevolgen generaties later voelbaar
worden (in plaats van direct) dat dit de gevolgen ook extra negatief
maakt. Hetzelfde doet zich voor bij de attributen "geleidelijk

- 140 gespreid over langere tijd optreden" tegenover "in één klap optreden (in plaats van gespreid over langere tijd)". Ook bij deze
attributen vult men vaak in dat zowel het een als het ander de
gevolgen extra negatief maakt. Hoe dit te verklaren? Een mogelijkheid is dat deze vragen te moeilijk zijn geweest voor veel
respondenten. Een verwante verklaring is dat veel respondenten geen
onderscheid hebben gemaakt tussen deze evaluaties van kenmerken
van negatieve gevolgen en het grote aantal eraan voorafgaande "gewone"
evaluatie-items waarbij bepaalde negatieve gevolgen zélf moesten
worden geëvalueerd. Men vindt directe gevolgen bijvoorbeeld
negatief en generaties later voelbare gevolgen eveneenso Dit zou
betekenen dat de korte instructie bij de vragen niet voldoende duidelijk
heeft gemaakt dat er een nieuwe taak werd voorgelegd.

Een duidelijk resultaat in tabel 6.10 is dat veel mensen risico’s
extra negatief vinden wanneer ze onbekend zijn voor de samenleving
en wanneer je eraan wordt blootgesteld zonder dat je het merkt.
Vertrouwdheid en controleerbaarheid van de negatieve gevolgen maakt
deze in de ogen van velen duidelijk minder negatief.

6.1.3 ATTITUDE TEGENOVER DE RUIM~ TOEPASSING VAN KOLEN

In het onderzoeksmodel is een onderscheid gemaakt tussen de attitude
over collectief risicodragend gedrag (c.q. de ruime toepassing van kolen)
en die over persoonlijk risicodragend gedrag (het wonen in de buurt
van een kolengestookte elektriciteitscentrale). Over elk van deze
aspecten werden vier oordelen gevraagd. De eerste drie (goed-slecht,
aantrekkelijk-onaantrekkelijk en verstandig-onverstandig) werden met
een 7-puntsschaal gemeten, het vierde (aanvaardbaar-onaanvaardbaar)
was een dichotoom item. In tabel 6.11 en 6.12 worden de percentages
samengevat van respectievelijk de attitade over collectief en persoonlijk risicodragend gedrag.

Het blijkt dat een kleine meerderheid van de Nederlandse bevolking
een positieve houding heeft tegenover ruime toepassing van kolen.
Een zeer ruime meerderheid vindt deze toepassing aanvaardbaar.
Bijna 18% vindt de toepassing van kolen echter onaanvaardbaar.

- 1/+1 Opvallend is verder dat het wonen in de buurt van een kolengestookte
elektriciteitscentrale vrij negatief wordt beoordeeld, terwijl een
meerderheid dit wel aanvaardbaar zou vinden. Blijkbaar vinden veel
mensen met een negatieve mening over het wonen dichtbij een centrale
dit nog wel aanvaardbaar. Er is een positieve (significante) samenhang tussen de attitude tegenover de ruime toepassing van kolen en
de attitude tegenover het wonen bij een centrale, maar gegeven dit verband staat toch gemiddeld 18% van de respondenten positief tegenover
de ruime toepassing in het algemeen en tegelijkertijd negatief tegenover het wonen dichtbij een kolencentrale.

Tabel 6.11: Attitude tegenover de ruime toepassing van kolen in
Nederland voor het opwekken van elektrische stroom.

zeer slecht
slecht
beetje slecht
25,7%
zeer onaantrekkelijk
onaantrekkelijk beetje o~
aantrekkelijk

31,8%

noch goed,
noch slecht

17,8%

beetje goed
goed
zeer goed
56,2%

noch aantrekkelijk
noch onaantrekkelij k

beetje aantrekkelij k
aantrekkeiii k
zeer aantrekkelijk

16,6%

51%

zeer on~
verstandig
onverstandig
beetje onverstandig

noch verstandig
noch onverstandig

25,8%

17,9%

beetje verstandig
verstandig
zeer verstandig
55,7%

antwoord
0,4%

antwoord

0,5%
geen
antwoord

0,5%

aanvaardbaar
antwoord
17,9%

80,1%

2,0%

- 142 Tabe! 6.12: Attitude tegenover het wonen op minder dan 15 kilometer
afstand van een kolengestookte elektriciteitscentrale.

zeer
slecht
beetje slecht
44,5%

zeer onaantrekkelijk
onaantrekke~ijk
beetje onaantrekkelijk

54,5%

zeer onverstandig
onverstandig
beetje onverstandig
43,7%

onaanvaardbaar
28,9%

noch goed
noch slecht

beetje goed
goed
zeer goed

geen
antwoord

22,7%

0,5%

beetje aantrekkelijk
aantrekkelijk
zeer aantrekkelijk

geen
antwoord

13,3%

0,7%

beetje verstandig
"verstandig
zeer verstandig
14,5%

geen
antwoord

32,3%

noch aantrekkelijk
noch onaantrekkelijk

31,5%
noch verstandig
noch onverstandig
41,1%

aanvaardbaar
69,8%

0,7%
geen
antwoord
1,3%

Er zijn geen beoordelingsverschillen wat betreft de aanvaardbaarheid
van de ruime toepassing van kolen tussen de groep die zegt nabij een
kolengestookte centrale te wonen en de groep die zegt verderweg te
wonen. Tussen deze groepen zijn er wel verschillen in aanvaardbaarheidsoordelen wanneer het gaat over het wonen nabij een kolencentrale. Van
de groep die nabij een centrale zegt te wonen vindt slechts 13,6%
dit onaanvaardbaar. Van de groep die verderweg zegt te wonen spreekt
31,2% het oordeel "onaanvaardbaar" uit als het gaat om de attitude
tegenover het wonen op een afstand van minder dan 15 kilometer van
een kolengestookte centrale.
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Om verdere analyses uit te voeren waarbij de attitude over de ruime
toepassing van kolen is betrokken werd een samengestelde maat geconstrueerd. Deze bestaat uit een samenvoeging van de eerste drie
items (goed-slecht, aantrekkelijk-onaantrekkelijk en verstandigonverstandig). Een betrouwbaarheidsanalyse over deze drie items
leverde een alphaI) op van 0,96, hetgeen betekent dat de schaal zeer
betrouwbaar is. Een vergelijkbare samengestelde maat werd gemaakt
voor de attitude tegenover het wonen bij een kolencentrale. Hier bleek
de alpha eveneens hoog namelijk 0,94.

6.1.4 DE RELATIE TUSSEN VERONDERSTELLINGEN EN ATTITUDE TEGENOVER DE
RUIME TOEPASSING VAN KOLEN

In het Fishbeinmodel wordt de attitude (A) bepaald door een sommatie
van de waarschijnlijkheidsscores van de veronderstellingen (de
beliefscores, de B’s), vermenigvuldigd met de respectieve evaluaties
(de E’s) van de attributen die een onderdeel van de veronderstellingen
n
vormen. In formule: A = ~ B. . E.. Wanneer de gewone correlatie
i=I
berekend wordt tussen de gesommeerde B.E’s en de attitude, komt hier
een correlatie van r = 0,43 uit. Dit betekent dat 18,5% van de
variantie van de attitudescore wordt verklaard door de gesommeerde
B.E’s.

Bij de verdere analyse van de relatie tussen attitude en veronderstellingen is echter niet (in de lijn van Fishbein) de productensom van B.E’s gebruikt om de attitude te voorspellen maar de ongewogen veronderstellingen. Deze keuze hangt samen met het feit dat
het variantie-verklarend vermogen van de veronderstellingen niet verbeterde door deze te wegen met de evaluatiescores. Dit betekent dus
dat de evaluaties geen nieuwe (en derhalve extra voorspellende)
variantie toe zouden voegen aan de veronderstellingen ter verklaring
van de attitudes. Een gedetailleerde beschrijving hiervan staat in
bijlage 3.
I)~ is een maat voor de interne consistentie van een serie items die
hetzelfde concept beogen te meten. Zij kan variëren van 0 (items
meten niets gemeenschappelijks) tot ~ (items meten perfect hetzelfde concept).

- 144 Om na te gaan in welke mate de verschillen in attitudes verklaard konden worden door de clusters ongewogen veronderstellingen
is een multipele regressie-analyseI) uitgevoerd van deze variabelen
op de attitudeseore. De resultaten hiervan staan in tabel 6.13.

Tabel 6.13: Multipele regressie-analyse van de clusterseores (voor de
vijf clusters veronderstellingen) op de attitude tegenover de ruime toepassing van kolen.

Pearson
correlatie
aantasting gezondheid en
milieu

-0,41

persoonlijke en sociaaleconomische voordelen

0,36

zeggenschap

0,01

voorraadbehoud

0,14

levensbedreigende
gevolgen

multipele R: 0,54
R~
: 0,302)

-0,23

In het totaal wordt 30% van de variantie van de attitudescore verklaard door de vijf clusters veronderstellingen tesamen. De eerste
twee clusters ("aantasting gezondheid en milieu" en "persoonlijke
en sociaal economische voordelen’~ verklaren het meest van de attitade;
de overige clusters voegen hier weinig meer aan toe. Voor een juiste
interpretatie van de tabel is het van belang op te merken dat de
"levensbedreigende gevolgen" en "aantasting gezondheid en milieu"
tamelijk sterk correleren (r = 0,70).
Verder hangen "zeggenschap" en "voorraadbehoud" matig samen met
"persoonlijke en sociaal economische voordelen" (correlaties
1)Met behulp van deze techniek kan nagegaan worden in welke mate
een bepaalde afhankelijke variabele (hier de attitudescore)
voorspeld kan worden uit een aantal andere onafhankelijke
variabelen (hier de vijf clusterscores voor de vijf clusters
veronderstellingen).
2)De gekwadrateerde multipele R geeft de totale hoeveelheid verklaarde
variantie weer.

- 145 respectievelijk r = 0,27 en 0,42). De overige onderlinge correlaties
zijn laag (zie voor een volledig overzicht van de correlaties
bijlage 6).

Figuur 6.4 geeft de relatie tussen de clusters veronderstellingen en
de attitude tegenover de ruime toepassing van kolen grafisch weer.
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Figuur 6.4: De clusters veronderstellingen en de attitude tegenover
ruime toepassing van kolen (eigenwaarden 0,32 en 0,28).

Ook uit deze figuur wordt duidelijk dat attitude het sterkst
(negatief) samenhangt met de veronderstellingen over "aantasting
gezondheid en milieu" en "levensbedreigende gevolgen" en tamelijk
sterk (positief) met de veronderstellingen over de voordelen.
Het verwachte ’~oorraadbehoud" wordt als een voordeel gezien, maar
doet er minder toe dan de sociaal-economische voordelen. De verwachtingen over de schaal van de stroomvoorziening en de mate van
zeggenschap van burgers en lagere overheden doen er niet veel toe ter
verklaring van de attitude.

Om na te gaan of de veronderstellingen over psychologische kenmerken
van waargenomen risico’s en negatieve gevolgen iets kunnen toevoegen
aan de voorspellende waarde van de andere clusters veronderstellingen
(in feite de clusters "aantasting van gezondheid en milieu" en
"voordelen"), werd een multipele regressie-analyse uitgevoerd.
Deze analyse toonde aan dat deze kenmerken geen toevoegende verklarende
waarde hebben. Ook de enkelvoudige correlaties tussen de afzonderlijke
kenmerken en de attitude zijn laag (zie bijlage 6). Dit resultaat
houdt in dat het tijdstip van optreden van de negatieve gevolgen noch
de spreiding ervan in tijd, noch de vertrouwdheid ervan van veel betekenis zijn voor de algemene attitude.

6.2 SOCIALE NORMEN, MOTIVATIES OM TE CONFORMI~REN EN SUBJECTIEVE NO~~

Deze paragraaf handelt over de ideeën die men heeft over wat specifieke andere mensen of groepen vinden over hoe men zich behoort te
gedragen (sociale normen), over de mate waarin men zich hieraan wil
aanpassen (motivaties om te conformeren), over het idee dat men
heeft over hoe wenselijk-belangrijk anderen in het algemeen het
vinden dat men bepaald gedrag ~ertoont (subjectieve norm) en over
de onderlinge relaties tussen deze variabelen.
Over de hele linie kan uit tabel 6.44 worden geconcludeerd dat de
respondenten veelal denken dat zij volgens relevante anderen neutraal
behoren te staan tegenover kolen of deze energievorm behoren te steunen.
Opvallend hierbij is de positie van de milieubeweging. Ook aan de
milieubeweging wordt overwegend een norm om te steunen ontleend

147 hoewel hieraan ook relatief door velen een negatief standpunt
wordt toegeschreven. Er is dus grote verwarring over het
streven van de milienbeweging met betrekking tot kolenverbranding.

Het oordeel over energiekwesties van een viertal personen of
groepen vindt men het meest belangrijk, zo blijkt uit tabel 6.15.

Tabel 6.14: Sociale normen en subjectieve norm over de persoonlijke
bijdrage aan de ruime toepassing van kolen. De zeven
antwoordeategorieën in de vragenlijst zijn hier samengevat tot drie categorieën.

referentiepersonen of
- instanties

behoor te
bestrijden

bestrijden
noch
steunen

behoor te
steunen

geen
antwoord

mensen waarmee ik samenleef

12,6%

36,6%

46,8%

4,0%

vrienden en kennissen

11,8%

37,3%

46,8%

4,0%

8,4%

49,4%

35,8%

6,5%

overheid

20,0%

37,4%

37,7%

4,9%

meerderheid van de energiedeskundigen

28,8%

29,9%

35,6%

5,8%

milieubeweging

34,4%

48,3%

42,3%

4,9%

Stuurgroep B.M.D. over
energie

16,9%

44,7%

31,8%

6,6%

politieke partij van mijn
voorkeur

15,5%

33,1%

45,8%

5,6%

de mensen van wier oordeel
ik me íets aantrek
(subjectieve norm)

15,4%

34,5%

46,3%

3,9%

buurtgenoten

Dit zijn de huisgenoten van de respondent, diens politieke partij,
de energiedeskundigen en de milieubeweging. Aan het oordeel van de
overigen zegt men zich iets minder gelegen te laten liggen.

In het Fishbeinmodel wordt de subjectieve norm (SN) bepaald door een

- 148 een sommatie van de sociale normen (NB’s), vermenigvuldigd met de
respenctieve motivaties om te conformeren (MC’s). In formule:
SN = E NB. . MC..

í=1
Wanneer de enkelvoudige (Pearson) correlatie berekend wordt tussen de
som van de NB.MC’s en de subjectieve norm dan komt hier een correlatie
van r = 0,68 uit. Dit betekent dat 46% van de variantie van de
subjeetieve norm wordt verklaard door de gesommeerde NB. x MC’s.
Bij de verdere analyse van de relatie tussen de subjectieve norm en de
sociale normen is echter in afwijking van het Fishbeinmodel gebruik
gemaakt van NB’s zonder deze te wegen met de MC’s. Hiertoe is besloten op grond van het feit dat het variantie-verklarend vermogen
van de sociale normen niet verbeterde door deze te wegen met de
motivaties om te conformeren. Een gedetailleerde verantwoording van
deze keuze is te vinden in bijlage 4.

Tabel 6.15: De motivaties om te conformeren.

niets

zeer weinig
weinig

iets,
vrij veel

veel
zeer veel

geen
antwoord

mensen waarmee
ik samenleef

12,4%

22,2%

46,0%

17,4%

2,0%

vrienden en
kennissen

15,0%

31,3%

43,1%

9,1%

1,5%

buurtgenoten

23,2%

42,1%

27,3%

5,4%

2,0%

overheid

13,9%

33,3%

43,2%

7,7%

1,8%

energiedeskundigen

6,9%

20,6%

54,3%

16,1%

2,1%

milieubeweging

9,2%

19,4%

48,9%

20,9%

1,6%

Stuurgroep B.M.D.

12,0%

27,6%

47,2%

10,4%

2,9%

politieke partij
van voorkeur

10,3%

22,1%

45,8%

19,5%

2,3%

Om na te gaan in welke mate de variantie van de subjectieve norm verklaard kon worden door de ongewogen sociale normen is een multipele
regressie-analyse uitgevoerd van deze variabelen op de subjectieve norm.
De resultaten hiervan staan in tabel 6.16.

- 149Een groot deel, namelijk 62%, van de variantie van de suhjeetieve
norm wordt verklaard door de 8 sociale normen. Uit deze tabel blijkt
dat de eerste twee normen (van mensen waarmee de respondent samenleert en van diens politieke partij) veruit het grootste deel van
de variantie van de subjectieve norm voor hun rekening nemen.
De overige normen voegen hier tesamen nog slechts 4 procent aan toe.
Voor een juiste interpretatie van deze resultaten is het van belang
enig inzicht te hebben in de onderlinge samenhang tussen de normen.

Tabel 6.16: Multipele regressie-analyse van de ongewogen sociale
normen op de subjectieve norm over de ruime toepassing
van kolen.

Sociale norm

~orrelatie
mensen waarmee ik samenleef

0,69

politieke partij van voorkeur

0,65

vrienden en kennissen

0,68

milieubeweging

0,46

energiedeskundigen

0,26

buurtgenoten

0,58

overheid

0,25

Stuurgroep B.M.D.

0,37

Multipele R: 0,79
R2
: 0,62

Figuur 6.5 geeft daarom de structuur van de verschillende sociale normen
en de .subjectieve norm grafísch weer. De horizontale dimensie in
figuur 6.5 is een weergave van algemene aanwezigheid van normen om te
bestrijden dan wel te steunen, los van waar de normen aan ontleend
worden; dit laatste meer interessante aspect wordt weergegeven door de
tweede verticale dimensie. Deze dimensie weerspiegelt het ontlenen van
normen aan personen in de directe omgevin~ (mensen waarmee ik samenleef, vrienden en kennissen, enzovoort) versus instanties die verder
weg staan en van formele aard zijn (energiedeskundigen, overheid).
De vector van de subjectieve norm bevindt zich tussen de vectoren voor
de mensen waarmee de respondent samenleeft, diens vrienden en kennissen,
diens politieke partij en de milieubeweging en de buurtgenoten.

- 150 De subjectieve norm hangt dus sterk samen met de gepercipieerde
normen van mensen in de eigen sociale omgeving en politieke partij
en nauwelijks met de waargenomen normen van overheid en energiedeskundigen. Opvallend is dat dit beeld niet volledig in overeenstemming is met dat wat mensen zelf aangeven belangrijke meningen
te vinden: de mening van de energiedeskundigen wordt subjectief vaak
hoger aangeslagen dan blijkt uit de samenhang met de eigen subjeetieve
norm. Vooruitlopend op de discussie zou verondersteld kunnen worden
dat mensen het sociaal wenselijk vinden om te zeggen dat zij zich
laten beinvloeden door de deskundigen terwijl ze zich in feite meer
laten beinvloeden door de mening van bijvoorbeeld hun buurman. In
bijlage 6 vindt u een overzicht van de correlaties tussen de sociale
normen onderling.
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Figuur 6.5: Sociale normen en subjectieve norm ten aanzien van ruime
toepassing van kolen (eigenwaarden 0,52 en 0,16).

- 151 Naast de subjectieve norm over het steunen dan wel bestrijden van
de ruime toepassing van kolen is ook gevraagd naar de subjectieve
norm ten aanzien van het wonen in de nabijheid van een kolengestookte
centrale. Hier is op twee manieren naar gevraagd. Respondenten die
naar eigen zeggen op een afstand van minder dan 15 kilometer van
een kolengestookte centrale woonden (12,9%) werd gevraagd in hoeverre
zij denken dat mensen van wier oordeel zij zich iets aantrekken in
het algemeen vinden dat zij daar moeten blijven wonen. Aan respondenten die zeiden verder van een dergelijke centrale te wonen (87,1%)
werd gevraagd in hoeverre zij denken dat belangrijke anderen in het
algemeen vinden dat zij moeten voorkomen om op minder dan 15 kilometer
afstand van een kolengestookte centrale te komen wonen.
In tabel 6.17 staan de antwoordpercentages op beide vragen samengevat.
Aangezien er in de eerste vraag sprake is van een mening over het
blijven wonen in de buurt van een kolencentrale en in de tweede over
het voorkomen dat men bij een dergelijke centrale komt te wonen moesten
de percentages in de tabel kruiselings worden vergeleken. Bovendien
dient gerealiseerd te worden dat het hier om verschillende soorten
vragen gaat, namelijk de een met betrekking tot een werkelijke gedragsintentie en de ander tot een hypothetische gedragsintentie.

Tabel 6.17: Subjectieve norm over wonen op minder dan 15 kilometer
afstand van een kolencentrale.

geheel
tamelij k
beetje mee
oneens

noch mee
eens
noch mee
oneens

geheel,
tamelijk of
beetje mee
eens

aantal
respondenten

blijven wonen in de
buurt van een kolencentrale

23,6%

27,2%

49,3%

N = 140

voorkomen dat men
komt te wonen in de
buurt van kolencentrale

43,6%

30,4%

26,1%

N = 955

Deze subjectieve norm is voor beide groepen ongeveer gelijk: ongeveer
een kwart van de respondenten denkt dat belangrijke anderen vinden dat
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zij niet in de nabijheid van een kolencentrale behoren te wonen.
Een grote groep heeft een neutrale subjectieve norm (27 tot 30%)
en bijna de helft (44 tot 49%) denkt dat belangrijke anderen van
mening zijn dat zij wel in de omgeving van een kolencentrale kunnen
gaan of blijven wonen.

6.3 INTENTIES EN GEDRAGINGEN

Deze paragraaf gaat over gedragingen die mensen van plan zijn te
vertonen (intenties). Daarbij gaat het zowel om intenties tot persoonlijke bijdragen aan de ruime toepassing van kolen als om intenties tot
persoonlijk risicodragend gedrag met betrekking tot kolen. Daarnaast
komen in deze paragraaf reeds vertoonde gedragingen met betrekking
tot kolen aan de orde (de zogenaamde "persoonlijke bijdrage aan collectief risicodragend gedrag"). Tenslotte wordt aandacht besteed aan de
relatie tussen intenties en reeds vertoonde gedragingen.

6.3oi INTENTIES

Figuur 6.6 laat zien dat intenties tot het bestrijden van de ruime
toepassing van kolen onderling sterk samenhangen. Evenzo hangen de
intenties tot het steunen onderling sterk samen. Uit de figuur wordt
ook duidelijk dat de intenties om de ruime toepassing van kolen te
bestrijden tamelijk onafhankelijk zijn van die om deze toepassing te
steunen. Wanneer mensen de ruime toepassing van kolen niet willen
steunen wil dit dus niet zeggen dat zij deze toepassing willen bestrijden. En omgekeerd: wanneer mensen ruime toepassing van kolen niet
willen bestrijden wil dit nog niet zeggen d.at zij deze toepassing willen
steunen. De intentie "Ik ben van plan het deel van mijn energierekening
dat besteed wordt aan kolenenergie niet te betalen." discrimineert
minder dan de andere items wellicht omdat het in dit item gestelde
tamelijk irreëel is in verband met kolen. De vector van deze intentie
ligt tussen de vectoren van de bestrijdingsintenties en die van de
steunintenties in. Het niet betalen van een deel van de energierekening past blijkbaar niet in het gemiddelde protestgedrag tegen
kolen.
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Figuur 6.6: Gedragsintenties van ruime toepassing van kolen
(eigenwaarden 0,61 en 0,29).
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- 154 Tabel 6.18: Intenties tot de persoonlijke bijdrage aan de ruime
toepassing van kolen.

onwaar1)schijnlijk

misschien
wel,
misschien
niet

waar1)schijnlijk

geen
antwoord

deel gas en lichtrekening niet
betalen

67,5%

6,7%

25,4%

0,3%

handtekening
zetten tegen

67,7%

9,1%

22,6%

0,5%

vergaderingen
bezoeken tegen

84,1%

7,8%

7,5%

0,5%

handtekening
zetten voor

48,1%

13,5%

37,9%

0,6%

50,3%

14,6%

34,7%

0,4%

in gesprekken
tegen

73,8%

9,4%

16,1%

0,6%

demonstreren
tegen

91,5%

4,8%

3,2%

0,5%

stemmen op
politieke
partij die
voor is

43,8%

21,0%

34,2%

1,1%

in gesprekken
voor

Uit tabel 6.18 wordt duidelijk dat men in het algemeen niet geneigd
is tot actie over te gaan. Bij de "steunintenties" zijn de percentages
"onwaarschijnlijk" hoger dan bij de "bestrijdingsintenties". Men is dus
relatief nog het meest geneigd om gedrag te vertonen dat de ruime
toepassing van kolen ondersteunt.

1)De negen antwoordcategorieën in de vragenlijst zijn hier samengevat
tot drie categorieën. "Onwaarschijnlijk" is een samenvoeging van
"zeker niet", "zeer onwaarschijnlijk", "onwaarschijnlijk" en "beetje
onwaarschijnlijk". "Waarschijnlijk" is een samenvoeging van "beetje
waarschijnlijk", "waarschijnlijk", "zeer waarschijnlijk" en "zeker
wel". Deze voetnoot geldt ook voor tabel 6.20.
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naar de stemintentie bij een eventueel referendum over de toepassing van kolen. De resultaten hiervan staan in tabe! 6.19-

Tabel 6.19: Stemintentie bij een referendum over de toepassing van
kolen voor de opwekking van elektrische stroom.

stemintentie

voor de uitbreiding van het aantal kolengestookte elektriciteitscentrales

voor de handhaving van de bestaande kolen
gestookte elektriciteitscentrales (maar
tegen uitbreiding van het aantal centrales)

percentage

32,6%

41,3%

voor de sluiting van de bestaande kolengestookte centrales (voor de afschaffing
van kolen voor de elektriciteitsopwekking)

4,9%

ik zou niet gaan stemmen

6,5%

weet niet

14,8%

Uit tabel 6.19 wordt duidelijk dat weinig mensen te vinden zijn voor
de slaiting van de bestaande kolencentrales. Ruim tweevijfde van de
respondenten is voor het handhaven van de huidige situatie en een derde
voor de uitbreiding van het aantal kolencentrales. Gezien de over
het algemeen gunstige attitude tegenover de ~~~~e toepassing van
kolen voor de elektriciteitsopwekking is deze eenderde wat laag.
In de instructie bij de vragenlijst werd immers duidelijk naar voren
gebracht dat met ruime toepassing werd bedoeld dat 30 tot 40 procent
van de totale stroomproduktie in Nederland met behulp van kolen zou
worden opgewekt. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van het
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meeste mensen niet op de hoogte van het huidige, nog beperkte,
gebruik van kolen voor de elektrieiteitsopwekking of antieipeerden
zij op de aangekondigde plannen.

In tabel 6.20 staan de samengevatte antwoordpercentages voor de
intentie tot persoonlijk risicodragend gedrag (in feite de intentie
tot het vermijden van persoonlijke risico’s). Naar deze intenties
werd op twee manieren gevraagd: Respondenten die naar eigen zeggen
op een afstand van minder dan 15 kilometer van een kolengestookte
centrale woonden (12,9%) werd gevraagd of zij van pl~n
waren te verhuizen vanwege deze centrale. Aan respondenten die
zeiden verder van een dergelijke centrale te wonen (87,1%) werd
gevraagd of zij zouden verhuizen als er bij hen in de buurt een
kolengestookte centrale gebouwd zou worden.

Tabel 6.20: Intentie om te verhuizen vanwege een kolengestookte
elektriciteitscentrale.

onwaarsehijnlijk

misschien
wel,
misschien
niet

waarschijnlijk

aantal
respondenten

verhuizen vanwege
de koleneentrale
in de buurt

91,4%

5,8%

2,8%

N = 139

verhuizen als een
kolencentrale
in de buurt wordt
gebouwd

73,4%

13,1%

13,7%

N = 854

De verhuisgeneigdheid van degenen die in de buurt van een centrale
wonen is zeer laag. (83% gebruikt de meest extreme antwoordcategorieën:
"zeker niet" en "zeer onwaarschijnlijk"). Bij degenen die naar eigen
zeggen niet in de buurt van een kolencentrale wonen is de (hypothetische)
verhuisgeneigdheid iets hoger maar nog steeds laag.
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6.3.2 GEDRAGINGEN

In tabel 6.21 worden de antwoordpercentages gegeven voor vertoond gedrag. Uit de tabel wordt duidelijk dat tussen de 17 en 23% in gesprekken zich wel eens (of vaak) uitspreekt voor of juist tegen de
ruime toepassing van kolen of bij het stemmen op een politieke partij
rekening houdt met het positieve partijstandpunt tegenover kolen. De
overige gedragingen komen zelden voor. Dit hoeft geen verbazing te
wekken want men krijgt ook zelden de gelegenheid deze gedragingen te
vertonen. Eerder is het opvallend dat kleine percentages desondanks
zeggen deze gedragingen wel eens te vertonen.

Tabel 6.21: Reeds vertoonde gedragingen met betrekking tot de ruime
toepassing van kolen.

nooit! soms

vaak

geen
antwoord

deel gas- en lichtrekening niet
betalen

96,6%~

1,3%

2,2%

handtekening zetten tegen

97,1%

2,0%

0,9%

vergaderingen bezoeken tegen

93,3%

0,6%

0,4%

5,6%

handtekening zetten voor

90,2%

3,1%

1,1%

5,7%

in gesprekken voor

75,4%

16,5%

2,6%

5,5%

in gesprekken tegen

76,5%

15,9%

1,9%

5,7%

demonstreren tegen

93,4%

0,3%

5,8%

stermnen op politieke partij
die voor is

70,5%

9,4%

7,0%

0,4%~
13,1%

Naast deze vragen naar concrete gedragingen is ook een globale gedragsvraag gesteld. De antwoordpercentages hiervoor vindt u in
tabel 6.22.
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toepassing van kolen in Nederland voor het opwekken van
elektrische stroom te bestrijden of juist te steunen".

zeer veel tegen kolen

0,9%

veel tegen kolen

1,3%

een enkele keer iets tegen kolen

4,7%

niets voor of tegen kolen

79,9%

een enkele keer iets voor kolen

6,0%

veel voor kolen

4,7%

zeer veel voor kolen

1,3%

Deze zelfbeoordeling van de mate van steunen of bestrijden door de
respondenten bevestigt het beeld dat bij de vragen naar concrete
gedragingen al naar voren kwam. Over het algemeen doet men (bijna)
niets. Als men al iets doet dan is dat eerder om de toepassing van
kolen te steunen dan om te bestrijden.

6.3.3 RELATIES TUSSEN INTENTIES EN GEDRAGINGEN

De intenties correleren over het algemeen vrij laag met de respectieve
daadwerkelijk vertoonde, gedragingen (zie tabel 6.23). Matlge correlaties
treft men aan bij het in gesprekken verdedigen of bestrijden van de
toepassing van kolen en bij stemgedrag. Strikt formeel hoeft er overigens
geen samenhang tussen deze variabelen te bestaan. Immers intenties gaan
over plannen voor toekomstig gedrag en de gedragsvragen gaan over in
het verleden vertoond gedrag.
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gedragingen.

deel gas- en lichtrekening niet betalen

0,23

handtekening zetten tegen

0,24

vergaderingen bezoeken tegen

0,20

handtekening zetten voor

0,16

in gesprekken voor

0,34

in gesprekken tegen

0,40

demonstreren tegen

0,17

stermnen op politieke partij die voor is

0,50

6.4 RELATIES TUSSEN SUBJECTIEVE NOP~, ATTITUDE EN INTENTIES

Zoals in paragraaf 6.3.1 is vastgesteld vallen de intenties in twee
vrijwel onafhankelijke groepen uiteen, namelijk intenties om de ruime
toepassing van kolen te steunen en intenties om deze toepassing te
bestrijden. De intenties binnen de twee groepen zijn samengevoegd tot
twee totaalscores: de intentiescore om te steunen en de intentiescore
om te bestrijden. In de tabellen 6.24 en 6.25 worden de resultaten
gepresenteerd van twee multipele regressie-analyses waarbij nagegaan
werd in welke mate deze twee intentiescores verklaard kunnen worden
uit de attitude en de subjectieve norm.

Tabel 6.24: Multipele regressie-analyse van attitude en subjectieve
norm op de intentie om de toepassing van kolen te
b~strijden.

correlatie

attitude
subjectieve norm

multipele R: 0,41
R2
: 0,~7
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Tabel 6.25: Multipele regressie-analyse van de attitude en de subjectieve norm op de intentie om de toepassing van kolen te

Pearson
correlatie

I

attitude

0,57

subjectieve norm

0,42

multipele R: 0,60
R2
: 0,35

Uit de analyse wordt duidelijk dat 17% van de variantie van de intenties
tot het bestrijden van kolen verklaard kan worden met behulp van de
attitude-scores. De subjectieve norm voegt hier niets meer aan toe. Als
het gaat om de voorspelling van de "steun"-intenties (zie tabel 6.25) is
de totaal verklaarde variantie hoger, namelijk 35%. Ook hierbij heeft
de attitude de sterkste samenhang met de intentie-score. De subjectieve
norm voegt nog slechts 2% toe. De correlatie tussen de subjectieve norm
en de attitude bedraagt 0,50. Same~g~~~~~ de intentie om de ruime toepassing van kolen te steunen laat zich iets beter voorspellen dan de
intentie om te bestrijden. Beide soorten intenties hangen iets sterker
samen met de motieven en veronderstellingen die de respondenten zelf
koesteren dan met die ze toesehrijven aan voor hen belangrijke anderen.
De stemintentie bij een referendum (zie ook tabel 6.19) blijkt nauw
samen te hangen met de subjectieve norm èn de attitude: sluiting van de
bestaande centrales was de stemintentie van degenen met zeer negatieve
attitude en subjectieve norm. Handhaven van bestaande centrales was
de voorkeur van respondenten met meer neutrale norm en attitude.
En voor uitbreiding zouden mensen stemmen met extreem gunstige attitude
en subjectieve norm (zie figuur 6.7).

6.4.1 DE INTE~dEDI~P~E~~E ROL VAN WAARGENOMEN EFFECTIVITEIT VAN
PERSOONLIJKE BIJDRAGE EN VAN BETROKKENHEID BIJ HET ENERGIEPROBLEEM

In het onderzoeksmodel wordt een intermediërende rol toegekend aan de
waargenomen effectiviteit van de persoonlijke bijdrage aan collectieve beslissingen waar het gaat om de relatie tussen attitude en
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Een lage waargenomen effectiviteit zal deze samenhang verzwakken.

De waargenomen effectiviteit van persoonlijke bijdrage aan collectief
gedrag is op een tweetal manieren gemeten namelijk algemeen en aangaande energiekwesties. De antwoordpercentages voor de vier items die
de effectiviteit aangaande energiekwesties heoogden te meten, zijn
samengevat in tabel 6.26.

Tabel 6.26: Effectiviteit van persoonlijke bijdrage aan collectief
gedrag met betrekking tot energiekwesties.

geheel,
tamelijk,
beetje mee
oneens

noch
mee eens
noch
mee oneens

geheel,
tamelijk,
beetje mee
eens

geen
antwoord

De B.M.D. is een
fopspeen

28,4%

14,2%

56,6%

0,8%

Door ste~m~en invloed
op energiebeleid

28,7%

8,4%

62,1%

0,9%

Door demonstreren
invloed op
energiebeleid

41,8%

11,0%

46,7%

0,4%

Niet bevolking, maar
oliemaatschappijen en
elektriciteitsbedrijven
bepalen energievoorziening

25,6%

11,0%

62,9%

0,6%

Opvallend in deze tabel is dat een kleine meerderheid van de respondenten de Brede Maatschappelijke Discussie niet serieus nemen. Een
kwart is het zelf geheel eens met de stelling ’~e ~M~D. is een fopspeen,
de beslissingen over het energiebeleid zijn allang genomen".
Eenzelfde wantrouwen over de invloed van de bevolking spreekt uit de
antwoordpercentages bij het vierde item waar de oliemaatschappijen
en de elektriciteitsbedrijven door een meerderheid worden geldentificeerd

- 162 als de machthebbers. Daartegenover ziet eenzelfde meerderheid
stemmen als een bruikbaar middel om het energiebeleid mede te bepalen.
Over demonstreren als invloedsmiddel zijn de meningen verdeeld: een
grote minderheid denkt door deelname aan demonstraties invloed te kunnen
uitoefenen, een nog iets grotere minderheid denkt van niet.

De vier besproken items die samen de "effectiviteitsschaal aangaande
energiekwesties" moesten vormen correleren onderling laag en de betrouwbaarheidscoëfficient is dermate laag dat eigenlijk niet gesproken
kan worden van een schaal (~ = 0,43, na verwijdering van het derde
item uit de schaal steeg ~ tot 0,51 hetgeen nog steeds onacceptabel
laag is). Hetzelfde geldt voor de vier items die de "algemene effectiviteitsschaal" moesten vormen. Hier gold ~ 0,52 (zie voor de antwoordpercentages van deze items bijlage I en voor de intercorrelaties van
de items van beide schalen bijlage 6).

Omdat de betrouwbaarheidscoëfficienten van beide effectiviteitsschalen
zo laag waren, is naar de invloed van de afzonderlijke items gekeken.
Getoetst werd per item of de groep met de lage effectiviteitsscores vergeleken bij die met de hoge scoresI) inderdaad lagere correlaties te
zien gaf tussen attitude en intentie om te bestrijden en tussen attitude
en intentie om te steunen. Bij de items met betrekking tot algemene
effectiviteit bleek dit niet of nauwelijks het geval. Als het gaat om
energiebeleid is de waargenomen effectiviteit wel van belang.
De correlatieverschillen zijn klein maar consistent in de voorspelde
richting zoals duidelijk wordt uit tabel 6.27.
De in ander onderzoek gevonden sexe-verschillen wat betreft effectiviteit van persoonlijke bijdrage (zie paragraaf 4.4.2.7) werden hier niet
getoond. Ook aan betrokkenheid bij het energieprobleem werd een intermediërende rol toegeschreven. De veronderstelling is dat een sterke betrokkenheid bij energiekwesties de correlatie tussen de attitude en de
intenties zal verhogen en een positieve of negatieve houding dus eerder
in gedragsintenties wordt vertaald. Een lage betrokkenheid zal de relatie verzwakken. In tabel 6.28 staan de antwoordpercentages voor de
drie vragen over betrokkenheid.
1)De items werden zonodig omgepoold zodat de drie linker antwoordcategorieën altijd lage effectiviteit indiceerden en de drie rechter categorieën hoge effectiviteit. De mensen die de tussengelegen antwoordcategorie hebben gebruikt bleven buiten de analyse.
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Tabel 6.27: Correlaties tussen attitude enerzijds en intenties tot
steunen en bestrijden anderzijds voor twee groepen namelijk
respondenten met hoge en met lage waargenomen effectiviteit
van persoonlijke bijdrage aan energiebeleid.

intentie om de
ruime toepassing
van kolen te
bestrijden

lage effectiviteit

intentie om de
ruime toepassing
van kolen te
steunen

hoge effectiviteit

lage effectiviteit

hoge effectiviteit

De ~.M.D. is een fgpspeen

-0,36

-0,48

0,55

0,61

Door stemmen invloed
op energiebeleid

-0,40

-0,41

0,52

0,60

Door demonstreren invloed op energiebeleid

-0,29

-0,50

0,50

0,66

Niet bevolking maar
oliemaatschappijen en
elektricitei~sbedrijven bepalen energievoorziening

-0,24

-0,44

0,56

0,64

Tabel 6.28: Betrokkenheid bij het energiebeleid en de energievoorziening.

noch mee

Over onze wijze van
energievoorziening
kan ik me persoonlijk niet druk maken.

58,0%

10,9%

30,7%

0,5%

Ik houd goed in de
gaten wat voor
energiebeleid de
overheid voert.

25,0%

13,6%

60,4%

0,7%

Welke vorm van
energievoorziening
gekozen wordt zal
voor mijzelf belangrijke gevolgen inhouden.

26,9%

21,5%

50,4%

noch mee

geheel,
tamelijk
beetje mee

geen
antwoord

geheel,
tamelijk
beetje mee
oneens
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Over het algemeen kan worden vastgesteld dat een meerderheid zich
betrokken voelt bij de energievoorziening en bij het beleid dienaangaande. Ook deze drie betrokkenheids-items hingen onvoldoende
samen om ze verantwoord tot een schaal te kunnen samenvoegen
(~ = 0,55, voor intercorrelaties zie bijlage 6). Daarom werd volgens
dezelfde procedure als hierboven bij effectiviteit van persoonlijke
bijdrage werd beschreven, de intermediërende rol van elk betrokkenheids-item apart bekeken (zie tabel 6.29).
Uit de tabel wordt duidelijk dat betrokkenheid inderdaad een intermediërende rol speelt. De correlatieverschillen zijn alle in de
voorspelde richting. Conclusie: als men zich betrokken voelt bij
het energievraagstuk dan is de relatie tussen attitude en intenties
significant sterker dan wanneer men zich niet betrokken voelt.

Tevens is nagegaan in hoeverre waargenomen effectiviteit van persoonlijke bijdrage en van betrokkenheid bij het energieprobleem een intermediërende rol speelt bij de relatie tussen subjectieve norm en
intenties. Hier bleken dezelfde patronen die werden gevonden bij de
relatie attitude-intenties aanwezig te zijn. Ook hier bleek dat betrokkenheid een intermediërende rol speelt.
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got steunen en bestrijden anderzijds voor twee
groepen namelijk respondenten met hoge en met lage
betrokkenheid bij het energiebeleid en de energievoorziening.

intentie om de
ruime toepassing
van kolen te
bestrijden

lage betrokkenheid

hoge betrokkenheid

intentie om de
ruime toepassing van
kolen te steunen

lage betrokkenheid

hoge betrokkenheid

Over onze wijze
van energievoorziening kan
ik me persoonlijk niet druk

-0,24

-0,47

0,51

0,63

Ik houd goed
in de gaten
wat voor
energiebeleid
de overheid
voert.

-0,24

-0,44

0,41

0,64

Welke vorm van
energievoorzienin~ gekozen
wordt zal voor
mijzelf belangrijke gevolgen
inhouden.

-0,36

-0,44

0,45

0,62
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DE RELATIE TUSSEN SUBJECTIEVE NOP~I, ATTITUDE EN
INTENTIE MET BETREKKING TOT PERSOONLIJK RISICODRAGEND
GEDRAG

Zoals reeds eerder vermeld is in deze vragenlijst persoonlijk
risicodragend gedrag met betrekking tot kolen geoperationaliseerd als
het wonen in de buurt van een kolengestookte elektriciteitscentrale.
De antwoordpercentages voor de attitude, subjectieve norm en de
intentie met betrekking tot dit gedrag zijn in eerdere paragrafen
gepresenteerd. In deze paragraaf gaat het om het voorspellen van de
intentie uit de attitude en de subjectieve norm. Hiertoe zijn een
tweetal multipele regressie-analyses uitgevoerd, namelijk één voor
de groep mensen die naar eigen zeggen op minder dan 15 kilometer
van een kolencentrale woont (deze groep werd gevormd door 12,9% van
de respondenten) en één voor de overigen die zeiden verder van een
kolencentrale te wonen. De resultaten van deze analyses zijn samengevat in tabel 6.30 en tabel 6.31.

Tabel 6.30: Multipele regressie-analyse van attitude en subjectieve
norm op de intentie met betrekking tot het wonen nabij
een kolencentrale voor degenen die op m~nd~~ dan 15
kilometer wonen van zo’n centrale.

Pearson
correlatie
- attitude
subjectieve norm

-0,34
-0,30

Multipele R: 0,34
R2
: 0,11

De intentie om te verhuizen weg van de kolencentrale voor de groep
die daar dichtbij woont laat zich slecht voorspellen. De verklaarde
variantie van deze intentie is slechts 11%. Daarbij is van belang
dat deze verhuisintentie hoe dan ook al weinig variantie vertoont
(zie tabel 6.20).
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Tabel 6.31: Multipele regressie-analyse van attitude en subjectieve
norm op de intentie met betrekking tot het wonen nabij
een kolencentrale voor degenen die momenteel op m~~~
dan 15 kolometer wonen van zo’n centrale.

’Pearson
correlatie

attitude
subjectieve norm

-0,50
0,37

Multipele R: 0,54
R2

: 0,29

De intentie om te verhuizen als er een kolencentrale gebouwd zou
worden in de directe woonomgeving van mensen die nu niet wonen in de
nabijheid van zo’n centrale is wat beter te voorspellen. In totaal
kan 29% van de variantie van deze intentie voorspeld worden.
De attitude voorspelt deze het best en hieraan voegt de subjectieve
norm nog slechts 4% verklaarde variantie toe.
Samenvattend geldt dat het verhuizen vanwege een kolencentrale niet
zonder meer verklaard kan worden uit een positieve of negatieve houding
andere factoren spelen hierbij een rol.

6.6 VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN

6.6.1VERONDERSTELLINGEN

Voor de in paragraaf 6.1.1 onderscheiden clusters is gekeken of er
demografische verschillen konden worden geldentificeerd. Over het
algemeen kan worden vastgesteld dat de verschillen klein of afwezig
zijn. De consistente verschillen worden hieronder puntsgewijs opgenoemd. Men dient te bedenken dat ook deze verschillen klein zijn.

Er is enig verband tussen inkomen en opleiding enerzijds en het toeschrijven van voordelen aan de ruime toepassin~ van kolen anderzijds:
Hoe lager inkomen en opleiding des te hoger de waargenomen waarschijn-
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Consistent hiermee is het vooral de groep met de laagste inkomens
en de laagste opleidingen die denkt dat de ruime toepassing van kolen
voor de elektriciteitsopwekking ertoe zal leiden dat het "gezelliger"
wordt. Wellicht associeert men deze grootschalige toepassing met de
huiselijke kolenkachels van weleer.

6.6.2 SOCIALE NORMEN

Er zijn in het algemeen geen verschillen van betekenis tussen groepen.
Als er al iets uit de analyse van verschillen tussen gemiddelden naar
voren komt dan is dit dat mensen met (zeer) lage inkomens en opleidingen
aan anderen iets extremere normen toeschrijven, hetzij voor hetzij tegen.
Dit geldt met name voor de norm mie deze groep toeschrijft aan de
buurtgenoten en niet voor de normatieve invloed van de milieubeweging.
Daarnaast kan worden vastgesteld dat stennners op de kleine linkse
partijen en op de Partij van de Arheid hun norm (hetzij pro hetzij
contra) iets sterker ontlenen aan hun partij dan stemmers op andere
partijen.

6.6.3 ATTITUDE, SUBJECTIEVE NOP~I EN INTENTIES

Figuur 6.7 is de grafische representatie van de resultaten van een
HOMALS-analyse. In deze figuur is de structuur van aehtergrondgegevens
weergegeven samen met de attitude en de subjectieve norm met betrekking
tot de ruime toepassing van kolen en de intenties om deze ruime toepassing te bestrijden en te steunen.

1)Omdat de antwoordschalen verschillen in het aantal antwoordcategorieën
geven we de grootte van verschillen weer in percentages van de sehaallengte. We geven de maximale verschillen tussen de meest afwijkende
categorieën. Aangenomen wordt dat bijvoorbeeld één schaalpunt verschil
op een negenpuntsscäaal minder te betekenen heeft dan één schaalpunt
verschil op eenvijfzuntsschaal (respectievelijk 11% en 20% verschil).
Verschillen zullen alleen dan worden gerapporteerd wanneer deze 10% of
meer bedragen.
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Figuur 6.7: Attitude tegenover ruime toepassing van kolen (A), intenties
om deze toepa~sing te bestrijden (IB), intenties dit te
steunen (IS) en stemintentie bij een referendum in de demografiBehe achtergrondstruetuur.

Ook uit deze figuur wordt weer duidelijk dat de intenties om de
ruime toepassing van kolen te bestrijden tamelijk onafhankelijk
zijn van de intenties tot steunend gedrag (zie paragraaf 6o3.1).
De extremere scores op de bestrijdingsintentie vindt men links
onder: jongeren die op de kleine linkse partijen stemmen zijn het

- 170 vaakst en het sterkst van plan om de ruime toepassing van kolen te
bestrijden.
Consistent hiermee is hun attitude en hun subjectieveI) norm, die vaker
negatief tegenover deze toepassing zijn. Reehtso~der treft men de
extremere intentiescores tot het steunen van kolen en de sterker
positieve attitude en subjectieve norm. De lager opgeleiden en
minder verdienende respondenten zijn meer geporteerd voor de toepassing van kolen in de elektriciteitsvoorziening. In het centrum
van de figuur vinden we mensen met neutrale, gematigde attitudescores. De "middenklasse" heeft geen plannen gedrag te vertonen met
betrekking tot de toepassing van kolen, noch om kolen te steunen
noch om kolen te bestrijden. Voorts ziet men in figuur 6.7 de
stemintenties met betrekking tot een eventueel referendum over de
toepassing van kolen. De mensen die de huidige kolencentrales willen
sluiten zijn te vinden onder de groep jongere en progressieve respondenten. De inzet van kolen handhaven op het huidige peil is de stemintentie van de hogere middenklasse en voor uitbreiding van het
aantal kolencentrales zal vooral gestemd worden door de groep met de
laagste inkomens en lage opleidingen. Wat de attitude betreft zijn de
volgende gegevens nog interessant: de groep van 40 jaar en ouder
heeft een iets positievere attitude tegenover kolen dan de groep
jonger dan 40. Vrouwen staan gemiddeld iets positiever tegenover
kolen dan mannen.

De politieke voorkeur van de respondenten levert alleen wat betreft
intenties duidelijke verschillen op. Sterm~ers op de kleine linkse
partijen hebben wat vaker de intentie om kolen te bestrijden dan
gemiddeld, CDA-stemmers juist wat minder vaak. Steun-intenties
worden relatief vaker gekoesterd door PvdA-stemmers en nietstemmers en juist wat minder vaak door ste~nners op VVD en de
kleine rechtse partijen.

Van belang is te benadrukken dat de hierboven weergegeven groeps-

~)0m de figuur zo overzichtelijk mogelijk te houden is de subjectieve
norm niet weergegeven. De subjectieve norm loopt ongeveer parallel
aan de attitude. De versehillen tussen demografische groepen wat
betreft de subjectieve norm zijn echter iets kleiner én iets minder
consistent dan die bij de attitude.
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verschillen -hoewel alle significant en consistent- klein zijn.
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7. RESULTATEN MET BETREKKING TOT KER!qENERGIE

7.1VERONDERSTELLINGEN, EVALUATIES EN ATTITUDE

In deze paragraaf worden de resultaten behandeld van het gedeelte
van de vragenlijst dat gaat over de veronderstellingen over de
ruime toepassing van kernenergie, de hierbij behorende evaluaties
van gevolgen en de attitude. In subparagraaf 7.1.3 wordt zowel
de attitude tegenover collectief risieodragend gedrag als de
attitude tegenover persoonlijk risicodragend gedrag besproken.
In 7.1.4 tenslotte wordt ingegaan op de relaties tussen veronderstellingen, evaluaties en attitude.

7.1.1VEROI¢DERSTELLINGEN OVER DE RUIME TOEPASSING VAN KERNENERGIE

In de vragenlijst werden 52 veronderstellingen over de ruime toepassing van kernenergie opgenomen. Hiervan hebben 9 betrekking op
psychologische kenmerken van waargenomen risico’s; deze worden
afzonderlijk behandeld vanwege het feit dat deze veronderstellingen
wat betreft inhoud en vorm waarin ze gevraagd werden verschilden
van andere veronderstellingen. Ook de 9 veronderstellingen over
verschillende typen ongelukken die als gevolg van ruime toepassing
van kernenergie zouden kunnen optreden weken qua inhoud en vorm
af van de overige veronderstellingen en werden om deze reden apart
geanalyseerd. Om de cognitieve structuur vast te stellen die ten
grondslag ligt aan de beoordeling van risico’s van kernenergie en
omwille van de overzichtelijkheid werd nagegaan of de overige 34
veronderstellingen konden worden samengevat in een aantal clusters.
Om deze structuur te achterhalen werd gebruik gemaakt van een
PRINCALS-analyse uitgevoerd over alle veronderstellingen (zie
hoofdstuk 5). Uit deze analyse bleek dat de veronderstellingen
globaal in twee groepen konden worden onderscheiden namelijk de
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nadelen van de ruime toepassing van kernenergie en de overige
veronderstellingen die vooral betrekking hebben op voordelenI)
Dit resultaat is conform hetgeen bij de veronderatellingen over
de toepassing van kolen werd gevonden, zij het dat hier de waarschijnlijkheden die aan voor- en nadelen worden toegekend licht
negatief met elkaar gecorreleerd zijn. Uitgaandevandeze tweedeling werden de twee groepen verder afzonderlijk geanalyseerd.
In figuur 7.1 wordt de structuur weergegeven van de veronderstellingen over de nadelen van de ruime toepassing van kernenergie.
Aan deze veronderstellingen blijken twee dimensies ten grondslag te liggen. De eerste en belangrijkste horizontale dimensie
geeft de mate aan waarin mensen deze gevolgen waarschijnlijk
vinden. De tweede, verticale dimensie is van minder betekenis
(deze verklaart weinig spreiding) en is moeilijk te interpreteren.
Er zijn twee ~lusters samengesteld, namelijk de clusters "sociale
en milieugevolgen bij normaal bedrijf" en "gevolgen voor gezondheid en milieu bij dysfunctioneren". Dit onderscheid is met
name gemaakt op inhoudelijke gronden (om de interpretatie te
vergemakkelijken). We wijzen erop dat de beide clusters intern
homogeen zijn, maar tevens onderling statistisch samenh~ngen
hetgeen in de verdere analyses ook naar voren zal komen.

1)De eigenwaarden van deze oplossing zijn 0,30 en 0,13.
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Tabel 7.1: Veronderstellingen met betrekking tot de ruime toepassing
van kernenergie behorend tot het cluster "sociale en
milieugevolgen bij normaal bedrijf".

de kans hierop is:

zeer
klein

matig

zeer
groot,

geen
antwoord

17,3%

41,8%

38,6%~

2,3%

veel mensen in angst

5,4%

28,1%

64,6%

1,9%

proliferatie kernwapens

9,7%

31,3%

56,6%

2,4%

opslag in zoutkoepels

8,3%

32,6%

56,4%

2,7%

afval dumpen in zee

5,1%

20,5%

72,5%

2,2%

19,8%

35,2%

43,1%

2,0%

6,2%

34,5%

57,1%’

2,2%

toename terrorisme

bevolking afhankelijk
van technische deskundigen
economisch afhankelijk
van uraniumlanden

In het algemeen kennen veel mensen hoge waarschijnlijkheden toe aan
de in de tabel genoemde gevolgen. Ruime toepassing van kernenergie
wordt in elk geval sterk verbonden met angstgevoelens onder de
bevolking en met dumping in zee van radioactief afval (hetgeen
sterk negatief wordt geëvalueerd, zie tabel 7.9). Ook proliferatie
van kernwapens, opslag van afval in zoutkoepels en economische
afhankelijkheid van ons land van landen met grote voorraden
uranium zijn gevolgen die door een meerderheid van de respondenten
(zeer) waarschijnlijk worden gevonden. De kans op toename van
terrorisme als gevolg van de ruime toepassing van kernenergie wordt
relatief wat lager geschat hoewel nog steeds ruim een derde deze
kans zeer hoog schat.

De tweede groep van veronderstellingen die in één cluster werden
samengevoegd hebben alle betrekking op ernstige gevolgen voor gezondheid en milieu die veelal zullen optreden wanneer er sprake
is van dysfunctioneren (bijvoorbeeld bij de winning van uranium,
hij de opwekking van elektriciteit in de centrale of bij ver-
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werking en opslag van het afval). In tabel 7.2 worden de betreffende
veronderstellingen weergegeven met een samenvatting van de percentages.

Tabel 7.2: Veronderstellingen met betrekking tot de ruime toepassing
van kernenergie behorend tot het cluster "gevolgen
voor gezondheid en milieu bij dysfunctioneren".

de kans hierop is:

zeer
klein

matig

zeer
groot

geen
antwoord

zelf overlijden binnen
I0 jaar

40,5%

40,7%

16,3%

2,5%

zelf overlijden binnen
25 jaar

37,8%

39,2%

20,7%

2,3%

kanker onwonenden centrales

23,6%

42,í%

32,5%

1,9%

gezondheid centralepersoneel aangetast

23,6%

42,4%

32,5%

1,6%

overlijden mijnwerkers

26,4%

44,5%

26,5%

2,5%

grote aantallen slachtoffers

19,8%

37,1%

39,5%

3,6%

ernstige milieugevolgen

17,2%

35,0%

46,2%

1,6%

radioactieve besmetting

18,5%

34,8%

44,9%

1,8%

grond en/of binnenwater

Gemiddeld zijn de geschatte kansen op de in deze tabel genoemde gevolgen duidelijk lager dan die in tabel 7.1. Toch zijn het flinke
percentages die deze ingrijpende gevolgen zeer waarschijnlijk vinden.
Ernstige milieugevolgen, de radioactieve besmetting van landbouwgronden en/of binnenwateren en grote aantallen slachtoffers (meer
dan 1000 in 10 jaar) horen daarbij tot de meest waarschijnlijke
gevolgen in de ogen van de respondenten. De kans om zelf het
slachtoffer te worden wordt minder hoog geschat dan de kans dat
dit anderen gebeurt. Er is in de enquête ook gevraagd om aan te
geven hoe vaak een ongeluk met 1000 doden te verwachten is wanneer

- ]77 kernenergie op ruime schaal zou worden toegepast. Het modale
antwoord van de respondenten was dat dit eens per 10 jaar
zou gebeuren (zie voor een overzicht van de antwoordpercentages
bijlage I). Er was een duidelijke samenhang tussen deze numerieke
kansschatting en de verbale kansschattingen bij de veronderstelling
over "grote aantallen slachtoffers" (r = 0,42) (zie verder paragraaf 9.4).

In het hierboven beschreven cluster "gevolgen voor gezondheid en
milieu bij dysfunctioneren" zijn twee items -die er wel hoog mee
correleren- niet opgenomen. Zij passen conceptueel niet bij dit
cluster. Het zijn het item "Als wij in Nederland kernenergie op
ruime sehaal gaan toepassen voor het opwekken van elektrische stroom,
dan kan dat leiden tot beperking van de individuele vrijheid" en
"..,, dan komt dat maar aan enkele 0roepen in de Nederlandse samenleving ten goede in plaats van aan iedereen". De kans op beperking van de invididuele vrijheid werd door 36,9% zeer klein
geacht, door 37,9% matig en door 21,9% zeer groot, 3,3% gaf geen
antwoord bij dit ítem. De percentages voor het item betreffende
de verdeling van voordelen waren respectievelijk 38,5%, 36,2%, 22,5%
en 2,9%. Men is dus niet erg bang voor een onrechtvaardige verdeling
van de voordelen.

In tabel 7.3 staan veronderstellingen met betrekking tot ongelukken
vermeld. De vraagstelling bij deze veronderstellingen wijkt af van
die welke hierboven werd beschreven. Hier is namelijk niet gevraagd naar de kans op bepaalde gevolgen bij ruime toepassing van
kernenergie maar naar de kans op verschillende typen ongelukken.
De cijfers in tabel 7.3 zijn tamelijk schokkend. Een hoog percentage van de bevolking acht zeer ernstige ongelukken zeer waarschijnlijk. Ongelukken met gevolgen als gebiedsvergiftiging tot
op provincieniveau, genetische afwijkingen~ grootscheepse evacuaties
worden door meer dan 40% waarschijnlijk geacht. Slechts ongeveer
een kwart van de respondenten acht ongelukken waarbij zij zelf
sterven of die lijken op een kernbomontploffing zoals in
Hiroshima onwaarschijnlijk. De overigen achten deze kans matig
of zelfs zeer groot. Vastgesteld kan worden dat deze kansschattingen
zeer veel hoger zijn dan de uitkomsten van technische risieo-analyses,

178 ook van de meest pessimistische. De correlaties tussen de veronderstellingen over deze typen ongelukken zijn overigens vrij hoog
(gemiddeld zijn de correlatie-coëfficienten ongeveer 0,70 variërend
van 0,46 tot 0,85).
Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde waarschijnlijkheid die
wordt toegekend aan de verschillende ongelukken blijkt dat ongelukken met ingrijpende gevolgen weliswaar minder waarschijnlijk
gevonden worden dan ongelukken met minder ingrijpende gevolgen,
maar dat deze gemiddelden betrekkelijk dicht bij elkaar liggen,
zodat de schattingen weliswaar consistent maar desondanks buitenproportioneel worden. In termen van de verbale labels van de
antwoordcategorieën variëren de schattingen van vrij klein/matig
tot vrij groot/groot.

Tabel 7.3: Veronderstellingen over ongelukken met bepaalde gevolgen
als kernenergie op ruime schaal wordt toegepast
(cluster "ongelukken").
een zodanig ongeluk

de kans hierop is:

zeer
klein

matig

zeer
groot

dat stillegging centrale
voor geruime tijd noodzakelijk is

13,2%

44,4%

40,6%

1,8%

dat snelle grootscheepse
evacuatie noodzakelijk is

16,5%

35,5%

46,5%

1,5%

als in Harrisburg

18,0%

33,3%

45,9%

2,9%

met gevolgen als de
kernbomontploffing
in Hiroshima

27,5%

35,7%

34,9%

1,9%

dat ik zelf sterf

26,5%

38,7%

32,5%

2,3%

dat er als gevolg daarvan vaker kinderen met
afwijkingen worden geboren

15,9%

33,5%

48,8%

1,7%

dat een gebied van 5 km
rondom de centrale vergiftigd en onbruikbaar
is voor minstens 10 jaar

15,0%

30,4%

52,4%

2,2%

dat een gebied zo groot als
provincie Utrecht vergiftigd en onbruikbaar is
voor minstens 10 jaar

20,2%

35,6%

42,2%

2,0%

dat een gebied zo groot
als Nederland vergiftígd en
onbruikbaar is voor minstens 10 jaar

31,2%

41,8%

24,8%

2,2%

geen
antwoord

- 179 Wanneer de veronderstellingen over ~ooPd~L~n~) van ruime toepassing met behulp van een P~INCALS-analyse wor~en onderzocht
blijkt een tweedimensionele structuur zoals die in figuur 7.2
is weergegeven.
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Figuur 7.2: Veronderstelli~gen over voordelen van ruime toepassing
van ker~energie (eigenwaarden 0,30 en 0,13).

De horizontale dimensie geeft de mate aan waarin men persoonlijke,
sociale en economische voordelen waarschijnlijk vindt. De tweede,

1)In feite zijn dit alle veronderstellinge~ die niet over nadelen
gaan, sommige zijn geen evidente voordelen.

.179

180 -

vertieale dimensie heeft van doen met de groot- dan wel kleinschaligheid van de stroomvoorziening. Binnen deze structuur zijn
een drietal clusters onderscheiden die als volgt benoemd kunnen
worden: I. "persoonlijke en sociaal-economische voordelen",
2. "grootschaligheid" en 3. "voorraadbehoud".

Tabel 7.4: Veronderstellingen met betrekking tot een aantal
voordelen van ruime toepassing van kernenergie
(cluster "persoonlijke en sociaal-economische
voordelen").

de kans hierop is:
zeer
klein

matig

zeer
groot

geen
antwoord

persoonlijke voordelen

64,2%

28,9%

3,6%

3,3%

toenemen koopkracht

38,8%

48,8%

9,3%

3,1%

toenemen werkgelegenheid

33,8%

50,9%

12,6%

2,7%

voordelen samenleving

41,9%

45,2%

10,1%

2,8%

goedkopere stroom

35,1%

45,5%

16,6%

2,8%

vooruitgang wetenschap

14,0%

49,6%

33,1%

3,2%

gezond bedrijfsleven

27,0%

53,6%

16,8%

2,6%

In het algemeen kan bij tabel 7.4 opgemerkt worden dat men weinig
voordelen toeschrijft aan de toepassing van kernenergie. Uitzondering
is dat velen wel wetenschappelijk nut toeschrijven aan de ruime
toepassing van kernenergie. Persoonlijke voordelen worden door een
meerderheid niet geassocieerd met de toepassing van kernenergie.
Ook een veel gehoord argument pro kernenergie namelijk de lage
kostprijs per kilowattuur wordt slechts door een kleine groep
gesteund. De veronderstelling over de invloed van de respondent
op de beslissing om kernenergie op ruime schaal toe te passen hangt
statistisch samen met dit voordelencluster maar aangezien de inhoud
van de vraag niet overeenkwam met die van de overige veronderstellingen in dit cluster werd deze niet in het cluster opgenomen.
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54,5% van de respondenten vond de kans dat zij zelf invloed hadden
op de beslissing tot ruime toepassing zeer klein, 37,1% matig en
5,8% zeer groot, 2,7% bleef het antwoord op deze vraag schuldig.
Ruim de helft van de mensen heeft dus niet het idee echt inspraak
te hebben bij de beslissing kernenergie al dan niet op ruime schaal
in te zetten in de elektriciteitsopwekking.

Het tweede cluster omvat veronderstellingen die te maken hebben
met de schaal van de elektriciteitsvoorziening (zie tabel 7.5).

Tabel 7.5: Veronderstellingen met betrekking tot grootschaligheid
van ruime toepassing van kernenergie cluster
"grootschaligheid").

de kans hierop is:

kleinschalige stroom-I)
voorziening
grootschalige stroomvoorziening
gemeente of provincie1)
meer zeggenschap
voorkómen van versobe-I)
ring
uitgebreide contrôle
en beveiliging van
kerncentrales en splijtstoftransporten

zeer
klein

matig

zeer
groot

geen
antwoord

51,4%

36,0%

9,3%

3,3%

6,8%

31,4%

59,3%

2,5%

42,8%

42,4%

12,1%

2,7%

40,2%

44,3%

12,1%

3,4%

6,7%

28,8%

62,7%

1,9%

Uit deze tabel wordt duidelijk dat men de ruime toepassing van
kernenergie verbindt met een grootschalig opgezette stroomvoorziening. Kennelijk wordt daarmee uitgebreide contrôle en beveiliging
geassocieerd. Opvallend is dat weinig respondenten verwachten dat

~)Deze items zijn bij de verdere analyse omgepoold, zodat de
antwoorden allen in dezelfde richting wijzen namelijk de mate
van waarschijnlijkheid van grootschalige stroomvoorziening.

- 182 ruime toepassin~ van kernener~ie versobering van het leven van de
gemiddelde Nederlander zal voorkòmen.

Tabel 7.6: Veronderstellingen met betrekking tot ruime toepassing
van kernenergie die behoren tot het cluster ’~oorraadbehoud".

de kans hierop is:

zeer
klein

matig

zeer
groot

geen
antwoord

olie sparen voor de derde
wereld

30,5%

47,8%

18,8%

3,0%

minder afhankelijk olielanden

11,4%

44,5%

41,2%

2,9%

onuitputtelijke energiebron

17,1%

43,8%

35,7%

3,4%

aardgasvoorraad minder
snel uitgeput

11,4%

48,4%

37,4%

2,8%

Kernenergie wordt, zo blijkt uit tabel 7.6, door vrij grote percentages van de respondenten waargenomen als een energiebron die niet
snel uitgeput is en die ons onafhankelijker maakt van fossiele
energiebronnen. Olie sparen voor de ontwikkelingslanden vindt men
een duidelijk minder voor de hand liggend gevolg.

7.1.1.1 VERONDERSTELLINGEN OVER PSYCHOLOGISCHE KENMEPdIEN

Om de onderlinge samenhang na te gaan van de negen veronderstellingen
over psychologische kenmerken van risicols of negatieve gevolgen met
betrekking tot ruime toepassing van kernenergie, werd een PRINCALSanalyse uitgevoerd. In figuur 7.3 wordt de structuur van deze veronderstellingen weergegeven.
De eerste dimensie in figuur 7.3 wordt bepaald door een zestal
kenmerken. Bij zonder is dat, evenals bij k01en, kenmerken met een
tegengestelde betekenis dicht bij elkaar liggen (zie voor een mogelijke
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verklaring paragraaf 6oi.1.1). De tweede dimensie wordt vooral
beDaald door de kenmerken "vertrouwdheid" (en in iets mindere
mate door ’~nbekendheid" dat negatief correleert) en
"controleerbaarheid" van risíco’s. Deze dimensie geeft oordelen
weer over de beheersbaarheid van risico’s.

BLOOTGESTELD ZONDER DAT
JE HET MERKT

IN ÉÉN KLAP

CONTROLEERBAAR
DOOR DE£KUNOIGEN

-.927

-.802

-.6’78

-554 -.430

-.306

-.182

-.058

.066

VERTROOWD
¯ VOOR SAMEN.
LEVING

.190

Figuur 7.3: Veronderstellingen over voordelen van ruime toepassing
van kernenergie (eigenwaarden 0,51 en 0,18).

Tabel 7.7 geeft een samenvatting van de antwoordpercentages voor
elk van de psychologische kenmerken. De antwoorden zijn goed gespreid maar over het algemeen acht men deze kenmerken eerder matig

.314

- 184 of zeer waarschijnlijk dan zeer onwaarschijnlijk. Enkele opvallende
resultaten: bijna de helft verwacht niet-merkbare gevaren van kernenergie, zowel op de korte als de lange termijn. Zo’n 40% van de
respondenten verwacht zelf getroffen te worden door negatieve gevolgen. Over "controleerbaarhei~ zijn de meningen verdeeld. Men
heeft kennelijk niet alle vertrouwen in de deskundigen.

Tabel 7°7: Veronderstellingen met betrekking tot psychologische
kenmerken van risico’s of negatieve gevolgen van
ruime toepassing van kernenergie.

de kans hierop is:
zeer
klein

matig

zeer
groot

geen
antwoord

de risico’s die vertrouwd
zijn

37,1%

44,0%

14,3%

4,7%

risico’s die onbekend zijn

20,7%

39,7%

35,8%

3,9%

blootstelling aan gevaren
zonder dat je het merkt

11,8%

36,5%

48,7%

3,1%

negatieve gevolgen die
deskundigen onder contrôle
kunnen houden

26,3%

49,7%

20,5%

3,4%

negatieve gevolgen die
direct of binnen enkele
jaren voelbaar worden

19,5%

45,1%

32,0%

3,3%

negatieve gevolgen die
generaties later voelbaar
worden

14,5%

38,0%

44,5%

3,0%

negatieve gevolgen die
geleidelijk optreden

14,5%

38,8%

43,4%

3,2%

negatieve gevolgen die
in één klap optreden

25,8%

40,5%

30,8%

3,0%

negatieve gevolgen die
mij persoonlijk kunnen
treffen

19,4%

38,4%

39,3%

2,9%

In tabel 7.8 worden correlaties gegeven tussen de veronderstellingen
over de psychologische kenmerken en de drie op hun beurt weer onderling samenhangende clusters van negatieve gevolgen.
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psychologische kenmerken en de clusters "sociale
en milieugevolgen bij normaal bedrijf", "gevolgen
van gezondheid en milieu bij dysfunctioneren" en
"ongelukken".

sociale en
milieugevolgen
bij normaal
bedrijf

gevolgen voor
gezondheid
en milieu bij
dysfunctioneren

ongelukken

-0,09

-0,11

-0,08

onbekend voor de
samenleving

0,37

0,38

0,36

blootgesteld zonder
dat je het merkt

0,52

0,59

0,57

onder contrôle door
deskundigen

-0,00

0,00

0,02

direct voelbaar

0,46

0,56

0,50

generaties later
voelbaar

0,52

0,58

0,54

geleidelijk optreden

0,45

0,50

0,49

in één klap optreden

0,37

0,46

0,47

persoonlijk treffen

0,47

0,53

0,52

vertrouwdheid voor de
samenleving

Het blijkt dat, afgezien van de veronderstellingen over vertrouwdheid van risico’s en over risico’s die deskundigen onder contrôle
kunnen houden, de veronderstellingen matig tot redelijk hoog correleren met deze clusters (de correlatiecoëfficienten variëren van
0,36 tot 0,39). Uit de correlaties blijkt een redelijke samenhang
tussen de meeste psychologische kenmerken en de verschillende
clusters negatieve gevolgen. Uit deze samenhang kan men concluderen
dat de psychologische kenmerken al tot uiting komen in de aard van
de negatieve gevolgen, Dit is niet op te vatten als een aanwijzing
dat deze factoren niet van belang zouden zijn. Deze conclusie gaat
niet op voor de kenmerken "vertrouwdheid" en "controleerbaarheid"
en wat minder voor "onbekendheid". Deze kenmerken vormen dus
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aard van de negatieve gevolgen van de toepassing van kernenergie.

7.1.2 EVALUATIES

Een aantal veronderstellingen over gevolgen werden zowel voorgelegd
voor de ruime toepassing van kernenergie, van kolen als van (gedeèltelijk)
windenergie. De evaluaties van attributen van deze veronderstellingen
zijn uiteraard slechts één keer gevraagd en zij zijn besproken in
hoofdstuk 6 (zie tabel 6.8 en voor de psychologische kenmerken tabel

6.10).
In tabel 7.9 staan de percentages voor de evaluaties van attributen
die specifiek voor het gedeelte over kernenergie zijn gevraagd.

De eerste 12 evaluaties staan in volgorde van zeer negatief naar
positief. Een aantal gegevens zijn opvallend: men vindt het dumpen
van radioactief afval in zee in grote meerderheid negatief en men is
verdeelder over de opslag van afval in zoutkoepels (ruim de helft
vindt dit negatief maar daar tegenover vindt bijna een kwart het
posítief).
Men is ook verdeeld over de evaluatie van het attribuut "voorkomen
dat het leven van de gemiddelde Nederlander aanzienlijk zal versoberen". Voorts is opmerkelijk dat 30% van de respondenten het ~o8~~~~~
vindt wanneer zeer veel mensen in angst zitten over de risico’s van
kernenergie. Deze groep blijkt een iets negatievere attitude te
hebben tegenover kernenergie dan de overigen. Wellicht redeneren zij
dat angst de waakzaanfneid en het verzet met betrekking tot kernenergie
zal bevorderen. Overigens vond slechts 7,9% van de respondenten het
positief wanneer veel mensen in angst zitten over de risico’s van
kolen. I/3 van de respondenten evalueerden het po~~~~e~ wanneer
er een ongeluk gebeurt met een kerncentrale waardoor deze geruime
tijd moet worden stilgelegd. Ook deze mensen bleken iets extremere
tegenstanders van kernenergie dan gemiddeld. Mogelijk redeneren zij
dat een kerncentrale die stilligt minder kwaad kan dan een die in
bedrijf is. Tot slot is opvallend dat uigebreide contrôle en beveiliging
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uitermate
noch negazeer, tamelijk, tief, noch
beetje
positief
negatief

beperking
individuele
vrijheid

uitermate,
zeer, tamelijk
beetje,
positief

geen
antwoord

90,0%

4,4%

4,5%

1,1%

proliferatle
kernwapens
afval dumpen
in zee

83,8%

5,6%

4,6%

I ,0%

88,1%

4,9%

6,02

1,02

terrorisme

87,7%

3,6%

7,2%

1,5%

80,8%

13,4%

4,5%

I ,3%

78,6%

11,52

8,5%

1,42

62,0%

7,0%

29,9%

1,1%

58%

16,82

23,9%

1,3%

39,6%

10,92

47,9%

1,42

10,2%

10,72

77,7%

,4%

8,1%

4,4%

86,2%

1,32

6,5%

5,5%

86,3%

1,72

90,6%

2,9%

5,2%

1 ,32

ongeluk:
grootscheepse
evacuatie
noodzakelijk

81,02

3,3%

14,42

1,4%

ongeluk: stillegging
centrale
noodzakelijk

64,1%

13,02

21,0%

1,82

afhankelijkheid van
uraniumlanden
afhankelijk
van deskundigen
zeer veel
mensen in
angst

opslag in
zoutkoepels
voorkómen
van versobering
onuitputtelijke
energiebron
uitgebreide
contrôle en
beveili~ing
van kerncentrales en
splijtstoftransporten

gezond bedrijfsleven
ongeluk als
in Harrisburg
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bij "uitgebreide contrôle en beveiliging" associaties met een politiestaat.

Van een aantal veronderstellingen met betrekking tot de toepassing
van kernenergie zijn de attributen in dit onderzoek niet geëvalueerd.
Dit omdat deze in het vooronderzoek vrijwel zonder uitzondering zeer
extreem werden geëvalueerd. Het betreft acht extreem negatief
geëvalueerde attributen te weten: overlijden mijnwerkers, aantasting
gezondheid centralepersoneel, kanker onwonenden centrale, zelf overlijden binnen 10 jaar, zelf overlijden binnen 25 jaar, zeer ernstige
milieugevolgen, radioactieve besmetting van landbouwgronden en/of
binnenwateren en grote aantallen slachtoffers.

7.1.3 ATTITUDE TEGENOVER DE RUIME TOEPASSING VAN KERNENERGIE

In het onderzoeksmodel is een onderscheid gemaakt tussen de attitude
over collectief risicodragend gedrag (c.q. de ruime toepassing van
kernenergie) en die over persoonlijk risicodragend gedrag (het wonen
in de buurt van een kerncentrale). Over elk van deze aspecten
werden vier oordelen gevraagd. De eerste drie (goed-slecht, aantrekkelijk-onaantrekkelijk en verstandig-onverstandig) werden met een
7-puntsschaal gemeten, het vierde (aanvaardbaar-onaanvaardbaar) was
een dichotoom item. In tabel 7.10 en 7.11 worden de percentages
samengevat van respectievelijk de attitude over collectief en
persoonlijk risicodragend gedrag.

Het blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking een
negatieve houding heeft tegenover ruime toepassing van kernenergie.
Daarnaast vindt een meerderheid dit ook onaanvaardbaar. Gemiddeld
een kwart staat positief tegenover deze toepassing. Een grote
minderheid van 40% vindt het aanvaardbaar. Mensen met neutrale
attitudes op de eerste drie items vonden in meerderheid kernenergie
wel aanvaardbaar. Er is een kleine groep respondenten die een negatieve houding heeft tegenover de ruime toepassing van kernenergie
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drie atti$ude-items is dit 7,5% van de respondenten. Wanneer we
alleen kijken naar mensen die wonen op minder dan 15 kilometer
van een kerncentrale dan stijgt dit percentage enigszins naar
10,7%.
Tabel 7.10: Attitude tegenover de ruime toepassing van kernenergie
in Nederland voor het opwekken van elektrische stroom.

zeer slecht,
slecht,
beetje slecht

noch goed,
noch slecht

zeer goed,
goed,
beetje goed

geen
antwoord

57,6%

13,1%

28,8%

0,4%

zeer aantrekkelijk,
beetje aantrekkelijk

geen
antwoord

22,5%

0,7%

zeer onaantrekkelijk, onaantrekkelijk, bee=je
onaantrekkelijk
63,4%

noch aantrekkelijk, noch
onaantrekkelijk
13,4%

zeer onverstandig,
~och verstandig,
onverstandig,
noch onverstanbeetje onverstandig~ dig
59~2%

onaanvaardbaar
57,1%

zeer verstandig,
verstandig, beetje
verstandig

13,4%

geen
antwoord
0,7%

26,7%

aanvaardbaar
40,8%

antwoord
2,1%

Uit tabel 7.11 wordt duidelijk dat een grote meerderheid een negatieve houding heeft tegenover het wonen in de buurt van een kerncentrale en tweederde dit onaanvaardbaar vindt. Slechts kleine percentages hebben een positieve houding tegenover het wonen bij een
centrale (niemand vindt dit een verstandig idee). Eenderde vindt
dit wel aanvaardbaar. Ook hier is een groep mensen van 12% te
identificeren die gemiddeld over de eerste drie attitude-items
een negatieve houding heeft tegenover het wonen nabij een centrale
maar dit wel aanvaardbaar vindt. Wanneer we alleen kijken naar
mensen die zelf nabij een kerncentrale zeggen te wonen dan stijgt
dit percentage naar 28%. Van de mensen die in de nabijheid van
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Tabel 7.11: Attitude tegenover het wonen op minder dan 15 kilometer
afstand van een kerncentrale.

zeer slecht,
slecht,
beetje slecht

noch goed,
noch slecht

zeer goed,
goed,
beetje goed

72~8%

16,8%

10,3%

zeer onaantrekkelijk, onaantrekkelijk, beetje
onaantrekkelijk
79,9%

zeer aantrekkelijk, beetje
aantrekkelijk

noch aantrekkelijk, noch
onaantrekkelijk
15,9%

zeer verstandig, verstandlg, beetje verstandíg

23,4%

onaanvaardbaar
65,6%

0,2%
geen
antwoord

0,4%

3,7%

zeer onverstandig,
noch verstandig,
onverstandig,
noch onverstandig
beetje onverstandig
72~6%

geen
antwoord

geen
antwoord

0,0%
onaanvaardbaar
32,6%

4,0%
geen
antwoord
1,8%

In tabel 7.12 en 7.13 staan de verschillen in aanvaardbaarheidsoordelen tussen de mensen die nabij een kerncentrale wonen en zij
die verderaf wonen. Waar het de ruime toepassing van kernenergie
in het algemeen aangaat is het verschil, zo’n 10%, dus niet dramatisch.
Het verschil in aanvaardbaarheid van het wonen nabij een centrale
is echter zeer groot. Van de groep die daadwerkelijk nabij een
centrale woont vindt zeventiende dit aanvaardbaar. Van de groep
die verder van een centrale afwoont spreekt slechts drietiende
het oordeel "aanvaardbaar" uit.

Om verdere analyses uit te voeren met de attítude tegenover de
ruime toepassing van kernenergie werd een samengestelde maat
geconstrueerd. Deze bestaat uit een samenvoeging van de eerste
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drie items (goed-slecht, aantrekkelijk-onaantrekkelijk, en verstandig-onverstandig). Een betrouwbaarheidsanalyse over deze
drie items leverde een alpha op van 0,95 hetgeen betekent dat de
schaal zeer betrouwbaar is. Een vergelijkbare samengestelde maat
werd gemaakt voor de attitude tegenover het wonen bij een kerncentrale. Hier bleek de alpha eveneens hoog, namelijk 0,94.

Tabel 7.12: Verschillen in aanvaardbaarheidsoordelen over de
ruime toepassing van kernenergie tussen de groep
die zegt nabij een kerncentrale te wonen en de groep
die verder weg woont.

onaanvaardbaar

aanvaardbaar

groep op minder
dan 15 kilometer
van centrale

48,4%

51,6%

N = 59

groep op meer
dan 15 kilometer
van centrale

58,9%

41,1%

N = 1049

aantal
respondenten

Tabel 7.13: Verschillen in aanvaardbaarheidsoordelen over het
wonen nabij een kerncentrale tussen de groep die
zegt nabij een kerncentrale te wonen en de groep die
verder weg woont.

onaanvaardbaar

aanvaardbaar

aantal
respondenten

groep op minder
dan 15 kilometer
van centrale

30,6%

69,4%

N = 59

groep op meer
dan 15 kilometer
van centrale

69,1%

30,9%

N = 1049

- 192 -

7.1.4 DE RELATIE TUSSEN VERONDERSTELLINGEN EN ATTITUDE TEGENOVER
DE RUI~~ TOEPASSING VAN KER!~ENERGIE

Zoals reeds in 6.1.4 werd aangegeve~ wordt in het Fishbeinmodel
de attitude (A) bepaald door een sonmmtie van de waarschijnlijkheidsscores van de veronderstellingen (de beliefscores, de B’s),
vermenigvuldigd met de respectieve evaluaties (de E’s) van de
attributen die een onderdeel van de veronderstellingen vormen.
n
In formule: A = ~ B..E.. Wanneer de Pearson correlatie berekend
i=I l l
wordt tussen gesommeerde
B.E’s en de attitude, komt hier een
correlatie van r = 0,63 uit. Dit betekent dat 39,7% van de variantle
van de attitudescore wordt verklaard door de gesommeerde B.E’so

Bij de verdere analyse van de relatie tussen attitude en veronderstellingen is ook bij de veronderstellingen over de toepassing van
kernenergie niet (in de lijn van Fishbein) de productensom van
B.E’s gebruikt om de attitude te voorspellen maar de ongewogen
veronderstellingen. Ook hier bleek dat het variantieverklarend
vermogen van de veronderstellingen niet verbeterde door deze te
wegen met de evaluatiescores. Een gedetailleerde beschrijving
hiervan staat in bijlage 3.

Om na te gaan in welke mate de variantie van de attitude tegenover
ruime toepassing van kernenergie verklaard kon worden door de clusters
ongewogen veronderstellingen is een multipele regressie-analyse
uitgevoerd van deze variabelen op de attitudescore. De resultaten
hiervan staan in tabel 7.44.

In totaal wordt 46% van de variantie van de attitudescore verklaard
door de vijf clusters veronderstellingen tesamen. Uit de analyse blijkt
dat de eerste twee clusters ("gevolgen voor gezondheid en milieu
bij dysfunctioneren" en "persoonlijke en sociaal-economische voordelen") verreweg de meeste variantie van de attitude voor hun rekening nemen. De overige vier clusters voegen nog slechts 2% variantie
toe. Voor een juiste interpretatie van dit resultaat is het van belang op te merken dat de clusters "sociale en milieugevolgen bij
normaal bedrijf", "gevolgen voor gezondheid en milieu bij dysfunctioneren" en "ongelukken" onderling tamelijk sterk correleren
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hangt samen met "voorraadbehoud" (r = 0,58). Zie voor een volledig
overzicht van de intercorrelaties bijlage 6.

Tabel 7.14: Multipele regressie-analyse van de clusterscores
(voor de zes clusters veronderstellin~en) op de
attitude tegenover de ruime toepassing van kernenergie.

Pearson
correlatie
gevolgen voor de gezondheid en
milieu bij dysfunctioneren
persoonlijke en soeiaal-eeonomisehe
voordelen
ongelukken
sociale en milieugevolgen bij
normaal bedrijf
grootschaligheid
voorraadbehoud

-0,58
0,50

Multipele R: 0,68
R2
: 0,46

-0,54
-0,47
0,06
0,32

Figuur 7.4 geeft de relatie weer tussen de clusters veronderstellingen
en de attitude tegenover de ruime toepassing van kernenergie.

Uit deze figuur komt hetzelfde beeld naar voren als hierboven werd
beschreven: de clusters "gevolgen voor gezondheid en milieu bij
dysfunctioneren", "ongelukken" en "sociale en milieugevolgen bij
normaal bedrijf" correleren onderling vrij hoog en alle negatief
met de attitude. De clusters " .... voordelen" en "voorraadbehoud"
correleren onderling vrij hoog en correleren positief met de
attitude, zij het minder sterk dan de eerste drie clusters. Het
cluster "grootschaligheid" discrimineert zeer slecht en correleert
niet met de attitude.
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- ~95 risicokenmerken verhoogd van 0,68 naar 0~70. De hoeveelheid verklaarde variantie van de attitudescore nam met 3% toe tot 49%.
De enkelvoudige correlaties tussen de afzonderlijke kenmerken
en de attitude waren matig (variërend van -0,35 tot -0,48) met
uitzondering van controleerbaarheid en vertrouwdheid die niet of
nauwelijks correleerden met de attitude (deze correlatie is
respectievelijk 0~08 en 0,20). Zie voor een volledig overzicht
van deze eorrelaties bijlage 6).

7.2

SOCIALE NORMEN, MOTIVATIES OM TE CO~FORMEREN EN SUBJECTIEVE
NORM

Uit tabel 7.~5 wordt duidelijk dat van nabije referentiepersonen
(gezin, vrienden, kennissen, buurtgenoten) overwegend wordt verondersteld door de respondenten dat zij vinden dat de respondenten
de ruime toepassing van kernenergie moeten bestrijden. De meerderheid van de energiedeskundigen en de overheid worden als prokernenergie gezien. De Stuurgroep wordt het vaakst waargenomen
als neutraal maar desondanks vindt een kleine meerderheid van de
respondenten dat de S~uurgroep een uitgesproken mening uitdraagt
(35,9% bestrijden en 20,7% steunen). De subjectieve norm is overwegend in de richting van bestrijden. Tweetiende heeft het idee
dat (belangrijke anderen vinden dat)hij/zij kernenergie moet
steunen.
In hoeverre het oordeel van de genoemde referentiepersonen en
-groepen door de respondenten van belang wordt gevonden is reeds
besproken in he~ vorige hoofdstuk (zie tabel 6.~5).
In het Fishbeinmodel wordt de subjectieve norm (SN) bepaald door
een sommatie van de sociale normen (NB’s), vermenigvuldigd met
de re~pectieve motivaties om te conformeren (MC’s). In formule:
SN = ~ NB~ . MC.. Wanneer de gewone correlatie berekend wordt
tussen de som van de NB . MC’s en de subjectieve norm dan komt
hier een correlatie van r = 0,67 uit. Dit betekent dat 45% van
de variantie van de subjectieve norm wordt verklaard door de
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gesonmeerde NB ¯ MC’s. Bij verdere analyse van de relatie tussen
de subjectieve norm en de sociale normen hebben wij echter in afwijking van het Fishbeinmodel gebruik gemaakt van NB’s zonder
deze te wegen met de MC’s. Hiertoe is besloten op grond van het
feit dat het variantieverklarend vermogen van de sociale normen
niet verbeterde door deze te wegen met de motivaties om te conformeren. Een gedetailleerde verantwoording van deze keuze vindt u
in bijlage 4.

Om na te gaan in welke mate de variantie van de subjectieve norm
verklaard kon worden door de ongewogen sociale normen is een
multipele regressie-analyse uitgevoerd van deze variabelen op de
subjectieve norm. De resultaten hiervan staan in tabel 7.16.

Tabel 7.15: Sociale normen en subjectieve norm over de persoonlijke
bijdrage aan de ruime toepassing van kernenergie.
De zeven antwoordcategorieën zijn hier samengevat
tot drie categorieën.

referentiepersonen of
-instanties

behoor te bestrij den
bestrijden noch
steunen

behoor te
steunen

geen
antwoord

mensen waarmee ik samenleef

55,2%

23,4%

18,2%

3,2%

vrienden en kennissen

57,3%

25,7%

13,9%

3,1%

buurtgenoten

44,5%

37,1%

11,9%

6,6%

overheid

19,6%

23,7%

52,6%

4,0%

meerderheid van de
energiedeskundigen

16,8%

18,1%

61,3%

3,8%

milieubeweging

87,9%

5,4%

3,2%

3,5%

Stuurgroep ~~M~D. over
energie

35,9%

37,4%

20,7%

6,0%

politieke partij
van mijn voorkeur

50,1%

15,9%

29,8%

4,2%

de mensen van wier
oordeel ik me iets
aantrek (subjectieve
norm)

53,3%

23,4%

19,6%

3,7%
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Tabel 7.16: Multipele regressie-analyse van de ongewogen sociale
normen op de subjectíeve norm over de ruime toepassing
van kernenergie.

sociale norm

Pearson
correlatie

mensen waarmee ik samenleef

0,67

politieke partij van voorkeur

0,65

buurtgenoten

0,55

vrienden en kennissen

0,65

Multipele ~: 0,78

milieubeweging

0,29

: 0,60

energiedeskundigen

0,23

Stuurgroep B.M.D.

0,22

overheid

0,~8

Een groot deel namelijk 60% van de variantie van de subjeetieve
norm wordt verklaard door de 8 sociale normen. Uit de analyse blijkt
dat de eerste twee normen (van mensen waarmee de respondent samenleert en van diens politieke partij) veruit het grootste deel
van de variantie van de subjectieve norm voor hun rekening nemen.
De overige normen voegen hier tesamen nog slechts 3 procent aan toe.
Voor een juiste interpretatie van deze resultaten is het van belang
enig inzieht te hebben in de onderlinge samenhang tussen de normen.
Figuur 7.5 geeft daarom de structuur weer van de verschillende
sociale normen en de subjectieve norm. De vector van de subjactieve
norm bevindt zich tussen de vectoren voor de mensen waarmee de
respondent samenleeft, diens vrienden en kennissen, buurtgenoten
en politieke partij. Deze sociale normen hangen onderling sterk
samen. Zoals ook uit de regressie-analyse duidelijk werd hangt
de subjectieve norm sterk samen met de gepercipieerde normen van
mensen in de nabije sociale omgeving en de politieke parti~.
Veel minder wordt de subjectieve norm ontleend aan de milieubeweging en de Stuurgroep en niet of nauwelijks aan de overheid
en de meerderheid van de energiedeskundigen. Opvallend is dat
dit beeld niet volledig in overeenste~~ning is met dat wat mensen
zelf aangeven belangrijke meningen te vinden: de meningen van de
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blijkt uit de samenhang met de eigen subjectieve norm (zie
tabel 7.15). Wellicht vinden mensen het sociaal wenselijk om
te zeggen dat zij zich laten be~nvloeden door deskundigen.
In bijlage 6 vindt u een overzicht van de correlaties tussen
de sociale normen onderling.
M~LIEUBEWEGING

¯

.401
.289

MENSEN WAARMEE IK SAMENLEEF
VRIENDEN EN KENNISSEN

.176

SUBJECTIEVE N01

=064

BUUR~GENOTEN

-.026
=138
-.250
~385

~610
-.722

-1.234

-1.110

-.986

=862

.~í’38

-.614

-~490

-~356

-~242

-.118

Figuur 7.5: Sociale normen en subje~tieve norm ten aanzien van
ruime toepassing van kernenergie (eigenwaarden 0,44
en 0,18).

.006
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de ruime toepassing van kernenergie is ook gevraagd naar de subj~¤tieve
norm ten aanzien van het wonen in de nabijheid van een kerncentrale.
Hier is op twee manieren naar gevraaôd. ~espondenten die naar eigen
zeggen op een afstand van minder dan 15 kilometer van een kerncentrale woonden (5,8%) werd gevraagd in hoeverre zij
denken dat mensen van wier oordeel zij zich iets aantrekken in het
algemeen vinden dat zij daar moeten blijven wonen. Aan respondenten
die zeiden verder van een kerncentrale te wonen (94,2%) werd gevraagd in hoeverre zij denken dat belangrijke anderen in het algemeen vinden dat zij moeten voorkomen om op minder dan 15 kilometer afstand van een kerneentrale te komen wonen. In tabel 7.17
staan de antwoordpercentages op beide vragen samengevat. Deze
tabel dient, zoals dit bij tabel 6.17 het geval was, kruiselings
te worden gelezen.
Tabel 7.17: Subjectieve norm over wonen op minder dan 15 kilometer
afstand van een kerncentrale.

geheel
tamelijk
of beetje mee
oneens

noch eens
noch oneens

geheel
tamelijk of
beetje mee
eens

aantal
respondenten

blijven
wonen in
de buurt
van kerncentrale

27,1%

32,2%

40,7%

N = 59

voorkomen
dat men
komt te
wonen in
de buurt
van een
kerncentrale

30,5%

18,2%

51,2%

N = 1048

Uit tabel 7.17 blijkt dat meer mensen die al wonen in de buurt
van een centrale meer normatieve druk ondervinden om er te blijven wonen
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dan om te verhuizen. Een kleine meerderheid van de respondenten
die ~ie~ in de buurt van een centrale woont percipieert een
sociale norm om deze situatie te handhaven. Drietiende ervaart
géén normatieve druk om te voorkomen dat zij nabij een kerncentrale komen te wonen. Deze resultaten zijn in overeenstemming
met wat werd gevonden bij het verband tussen afstand en attitude
tegenover het wonen bij een kerncentraleo

7.3 INTENTIES EN GEDRAGINGEN

Deze paragraaf gaa~ over gedragingen die mensen van plan zijn te
vertonen (intenties). Daarbij gaat het zowel om intenties tot persoonlijke bijdrage aan de ruime toepassing van kernenergie als om
intenties tot persoonlijk risicodragend gedrag met betrekking tot
kernenergie. Daarnaast komen in deze paragraaf reeds vertoonde
gedragingen met betrekking tot kernenergie aan de orde (de
zogenaamde "persoonlijke bijdrage aan collectief risieodragend
gedrag"). Tenslotte wordt aandacht besteed aan de relatie tussen
intenties en reeds vertoonde gedragingen.

7.3.1 INTENTIES

In tabel 7.18 staan de antwoordpercentages voor de vragen over
intenties. Uit deze tabel wordt duidelijk dat maar relatief weinig
mensen (tussen 10 en 22%) plannen hebben voor gedragingen die
de ruime toepassing van kernenergie steunen. Tégen kernenergie zijn
het vooral de minder zichtbare en minder moeite kostende gedragsintenties die door grote groepen worden uitgesproken: 51% is van
plan een handtekening te zetten tegen kernener~ie, 45% wil zich
in gesprekken opstellen tegen kernenergie. De (grote) meerderheid
van de respondenten zal niet snel een button dragen, demonstreren
of een actiegroepvergadering bezoeken om zijn of haar anti-kernenergiestandpunt uit te dragen. Een opvallend hoog percentage (25%)
zegt van plan te zijn het deel van de gas- en lichtrekening dat
besteed wordt aan kernenergie niet te betalen.
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Tabel 7.18: Intenties tot de persoonlijke bijdrage aan de ruime
toepassing van kernenergie.

onwaarschijn-I)
lijk

misschien
niet
misschien
wel

waars chij n- I )
lij k

geen
antwoord

deel gas- en
lichtrekening
niet betalen

58,5%

15,6%

25,4%

0,4%

handtekening
zetten tegen

41,5%

7,2%

51,0%

0,4%

vergaderingen
bezoeken tegen

64,9%

12,5%

22,3%

0,3%

handtekening
zetten vóór

75,8%

7,0%

16,8%

0,4%

67,2%

10,5%

21,6%

0,7%

in gesprekken
tegen

42,5%

11,8%

45,4%

0,3%

demonstreren
tegen

72,3%

9,0%

18,1%

0,6%

stemmen op
politieke
partij die
voor is

71,1%

12,3%

16,3%

0,3%

affiche vóór

84,0%

5,3%

10,3%

0,4%

anti-kernenergiebutton

76,0%

7,1%

16,6%

0,3%

in gesprekken

vóór

1)de negen antwoordcategorieën in de vragenlijst zijn hier samengevat
tot drie categorieën "onwaarschijnlijk’~ is een samenvoeging van
"zeker niet", "zeer onwaarschijnlijk", "onwaarschijnlijk" en "beetje
onwaarschijnlijk". ’Waarschijnlijk" is een samenvoeging van "beetje
waarschijnlijk", "waarschijnlijk", "zeer waarschijnlijk" en "zeker
wel". Deze voetnoot geldt ook voor tabel 7.20.

"(~~~0 ue 9~~0 nepaweaue~!e) e!~aeueuaeN
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Het derde cluster bestaat uit (meer "passieve") intenties om
kernenergie te steunen, namelijk het zetten van een handtekening,
het verdedigen van kernenergie in gesprekken en het stemmen op
een partij die voor de ruime toepassing van kernenergie is.
De intentie om een affiche vóór kernenergie voor het raam te
hangen is buiten dit cluster gehouden omdat het er onvoldoende
mee correleerde. Het item "deel gas-en lichtrekening niet betalen" is buiten verdere analyses gehouden vanwege het lage
discriminerende vermogen. Zowel de "actleve" als "passieve"
bestrijdingsintenties correleren negatief met de steunintenties
(respectievelijk r = -0,36 en r = -0,44). Onderling hangen de
"actieve" en "passieve" bestrijdingsintenties vrij sterk samen
(r = 0,63).

Behalve naar de hierboven beschreven intenties is ook gevraagd
naar de steunintentie bij een eventueel referendum over de toepassing van kernenergie. De ~esultaten hiervan staan in tabel
7.19.

Tabel 7.19: Stemintentie bij een referendum over de toepassing
van kernenergie voor de opwekking van elektrische
stroom.

stemintentie
voor de uitbreiding van het aantal kerncentrales

percentage

9,7%

voor de handhaving van de bestaande kerncentrales
(maar tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales)

33,3%

voor sluiting van de bestaande kerncentrales
(voor afschaffing van kernenergie)

36,8%

ik zou niet gaan stemmen
weet niet

9,3%
11,0%

Uit de tabel wordt duidelijk dat ruim eenderde voor sluiting
van de bestaande centrales zou stemmen, precies eenderde voor
de handhaving ervan een eentiende zou stemmen voor uitbreiding
van het aantal centrales. Wanneer we de 20% die het niet weten of
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percentages voor deze drie standpunten verhoogd tot respectievelijk
46,1%, 41,7% en 12,2%. Samengevat zou er bij een eventueel referendum dus zeer weinig steun te vinden zijn voor ruimere toepassing
van kernenergie en zouden er twee grote minderheden zijn voor
sluiting c.q. handhaving van de bestaande centrales.

In tabel 7.20 staan de samengevatte antwoordpercentages voor de
intentie tot persoonlijk "risicodragend" gedrag (in feite de
intentie tot het vermijden van persoonlijke risico’s). Naar deze
intenties werd op twee manieren gevraagd: respondenten die naar
eigen zeggen op een afstand van minder dan 15 kilometer van een
kerncentrale woonden (5,8%) werd gevraagd.of zij van plan
waren te verhuizen vanwege deze centrale. Bijna niemand van deze
groep is het sterk van plan, zo’n 5% twijfelt. Aan respondenten
die zeiden verder van een dergelijke centrale te wonen (94,2%)
werd gevraagd of zij zouden verhuizen als er bij hen in de buurt
een kerncentrale gebouwd zou worden. Deze hypothetische verhuisgeneigdheid was bij ongeveer eenderde aanwezig.

Tabel 7.20: Intentie om te verhuizen vanwege een kerncentrale.

onwaarschijnlijk

misschien
wel, misschien
niet

waarschijnlijk

verhuizen vanwege
de kerncentrale
in de buurt

93,2%

5,1%

1,7%

verhuizen als een
kerncentrale in
de buurt wordt
gebouwd

52,0%

15,6%

32,4%

aantal
respondenten

N = 59

N = 1049
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In tabel 7.21 worden de antwoordpercentages gegeven voor vertoond
gedrag. Uit de tabel wordt duidelijk dat slechts kleine percentages
daadwerkelijk iets doen voor of tegen de toepassing van kernenergie.
Waar het op enigerlei wijze bestrijden van kernenergie betreft komen
het in gesprekke~ kernenergie afwijzen en handtekening zetten,
relatief veel voor. Als het gaat om steunen zijn de meest frequente
gedragingen: in gesprekken verdedigen van kernenergie en stemmen op
een partij die pro-kernenergie is.

Tabel 7.21: Reeds vertoonde gedragingen met betrekking tot de ruime
toepassing van kernenergie.

nooit

soms

vaak

geen
antwoord

deel gas- en lichtrekening niet
betalen

97,0

2,2

0,7

0,0

handtekening zetten tegen

82,4

12,9

4,8

0,0

vergaderingen bezoeken tegen

93,8

5,3

0,9

0,0

handtekening voor

90,6

3,1

0,7

5,6

gesprekken voor

72,9

16,4

4,6

6,1

gesprekken tegen

53,4

29,2

11,1

6,3

demonstreren tegen

85,5

6,9

1,7

5,8

stemmen op politieke partij
die voor is

72,5

10,0

6,4

affiche voor

89,7

3,4

0,7

6,1

anti-kernenergie-button

85,3

6,3

2,7

5,8

Naast deze vragen naar concrete gedragingen is ook een globale
gedragsvraag gesteld. De antwoordpercentages hiervoor vindt u in
tabel 7.22. Deze zelfbeoordeling van de mate van steunen of bestrijden bevestigt het beeld dat bij de vragen naar de concrete
gedragingen steeds voorkwam: de meerderheid doet (bijna) niets.
Als men iets doet is dat eerder om de toepassing van kernenergie
te bestrijden dan om te steunen. Zo’n 8% zegt (zeer) veel te doen
om de toepassing van kernenergie te bestrijden tegenover I% die
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zegt (zeer) veel te doen om deze toepassing te steunen.

Tabel 7.22: Antwoerden op de vraag: ’~oet u veel of weinig om
de toepassing van kernenergie in Nederland voor
het opwekken van elektrische stroom te bestrijden
of juist te steunen".

zeer veel tegen kernenergie

3,3%

veel tegen kernenergie

4,9%

een enkele keer iets tegen kernenergie

18,5%

niets voor of tegen kernenergie

65,6%

een enkele keer iets voor kernenergie

5,8%

veel voor kernenergie

1,0%

zeer veel voor kernenergie

0,1%

geen antwoord

0,8%

7.3.3 RELATIES TUSSEN INTENTIES EN GEDRAGINGEN

De intenties correleren over het algemeen redelijk met de respectieve,
daadwerkelijke gedragingen (zie tabel 7.23). Geen of een gering
correlationeel verband treft men aan bij "het niet betalen van het
deel van de gas- en lichtrekening dat besteed wordt aan kernenergie" en bij "het zetten van een handtekening vóór de ruime
toepassing van kernenergie", Redenen hiervoor kunnen liggen in de
moeilijke uitvoerbaarheid van het gedrag of het gebrek aan mogelijkheden.

Omdat de intenties gaan over plannen voor toekomstig gedrag en de
gedragsvragen gaan over in het verleden vertoond gedrag, heeft
er strikt formeel overigens geen samenhang te bestaan tussen
deze variabelen.

- 207 -

Tabel 7.23: Onderlinge correlaties tussen intenties en respectievelijke gedragingen met betrekking tot de toepassing van kernenergie.

deel gas- en lichtrekening niet betalen

0,07

handtekening zetten tegen

0,39

vergaderingen bezoeken tegen

0,40

handtekening zetten voor

0,16

in gesprekken voor

0,32

in gesprekken tegen

0,5~

demonstreren tegen

0,52

stemmen op politieke partij die voor is

0,54

affiche vóór

0,46

anti-kernenergie-button

0,57

7.4 RELATIES TUSSEN SUBJECTIEVE NORM, ATTITUDE EN INTENTIES

Zoals in paragraaf 7.3.1 is vastgesteld kunnen drie clusters intenties onderscheiden worden namelijk "actieve" en "passieve"
intenties om kernenergie te bestrijden en intenties om kernenergie
te steunen. De in~enties binnen deze drie clusters zijn samengevoerd tot drie totaalscores. In de tabellen 7.24, 7.25 en 7.26
worden de resultaten gepresenteerd van drie multipele regressieanalyses waarbij nagegaan werd in welke mate deze drie intentiescores voorspeld kunnen worden uit de attitude en de subjectieve
norm.

Tabel 7.24: Multipele regressie-analyse van attitude en subjectieve
norm op de "ectieve" intentie om de toepassing van
kernenergie te bestrijden.

Pearson
correlatie
attitude

-0,56

subjectieve norm

-0,50

Multipele R: 0,59
R2
: 0,35
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norm op de "passieve" intentie om de toepassing van
kernenergie te bestrijden.

correlatie
attitude

-0,68

Multipele R: 0,69

subjectieve norm

-0,52

Rz

: 0,48

Tabel 7.26: Multipele regressie-analyse van attitude en subjectieve
norm op de intentie om de toepassing van kernenergie te
steunen.

Pearson
correlatie
attitude

-0,65

subjectieve norm

-0,50

Multipele R: 0,66
R2
: 0,44

Uit de multipele regressie-analyse, die is samengevat in tabel 7.24,
wordt duidelijk dat 31% van de variantie van de "actieve" bestrijdingsintentie verklaard kan worden met behulp van de attitudescores. De
subjectieve norm voegt hier nog 4% aan toe. De "passieve" bestrijdingsintenties (zie tabel 7.25) laten zich beter voorspellen uit attitude
(46% van de variantie) en subjectieve norm (voegt 2% toe).
Als het gaat om de voorspelling van de steunintentie (zie tabel
7.26) is de totaal verklaarde variantie 44%. Ook hierbij verklaart
de attitude het grootste deel van de variantie in de intentiescore.
De subjeetieve norm voegt nog slechts 2% toe. Samengevat: de
"actieve" bestrijdingsintentie (waarbij het gaat om min of meer
actief verzet) laat zich minder goed voorspellen dan de "passieve"
bestrijdingsintentie en de steunintentie die beide passiever van
aard zijn.
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VAN PERSOONLIJKE BIJDRAGE EN V.~N BETROKIiENHEID BIJ HET
ENERGIEPROBLEEM

In het onderzoeksmodel wordt een intermediërende rol toegekend
aan de waargenomen effectiviteit van de persoonlijke bijdrage
waar het gaat om de relatie tussen attitude en intenties. De
veronderstelling is dat een hoge waargenomen effectiviteit de
correlatie tussen de attitude en de intenties zal verhogen.
Een lage waargenomen effectiviteit zal deze samenhang verzwakken.

De waargenomen effectiviteit van persoonlijke bijdrage aan collectief
gedrag is op een tweetal manieren gemeten namelijk algemeen en aangaande energiekwesties. (zie voor een uitvoerige bespreking hiervan
paragraaf 6.4.1).

Getoetst werd per item of de respondenten met lage effectiviteitsscores vergeleken bij die met hoge scoresI) inderdaad lagere correlaties te zien gaven tussen enerzijds de attitude en anderzijds de steunintentie en de "actieve" en "passieve" bestrijdingsintentie. Bij de
items met betrekking tot algemene effectiviteit bleek dit niet of
nauwelijks het geval. Als het gaat om energiekwesties is de waargenomen effectiviteit wel van enige, zij het geringe betekenis:
de correlaties tussen attitude en steunintentie waren bij hoge
effectiviteit gemiddeld 0,11 hoger dan bij lage effectiviteit.
Voor "passieve" noch "actieve" bestrijdingsintenties werden noemenswaardige verschillen in correlaties met de attitude gevonden voor
verschillende niveaus van waargenomen effectiviteit.

Ook aan de betrokkenheid met het energieprobleem werd een intermediërende rol toegeschreven. Uit tabel 7.27 kan worden geconeludeerd dat betrokkenheid deze rol inderdaad speelt: als men zich
betrokken voelt bij het energievraagstuk dan is de relatie tussen
attitude en intenties significant sterker dan wanneer men zich
niet betrokken voelt.
~)De items werden zonodig omgepoold zodat de drie linker antwoordcategorieën altijd lage effectiviteit indiceerden en de drie
rechter categorieën altijd hoge effectiviteit. De mensen die de
tussengelegen antwoordcategobieën hebben gebruikt bleven buiten de
analyse.
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de intentie tot steunen en de "actieve" en "passieve"
intentie tot bestrijden voor twee categorieën namelijk
respondenten met hoge en met lage betrokkenheid bij
het energiebeleid en de energievoorziening.

intentie om de
ruime toepassing
van kernenergie
te steunen

"passieve" intentie
om de ruime toepassing van kernenergie te bes t r ij den

"actieve" intentie om de ruime
toepassing van
kernenergie te
bestrijden

lage be- hoge betrokken- trokkenheid
heid

lage be- hoge betrokken- trokkenheid
heid

lage be- hoge betrokken- trokkenheid
heid

Over onze
wijze van
energievoorziening
kan ik me
persoonlijk niet
druk
maken.

0,52

0,74

-0,52

-0,71

-0,46

-0,59

Ik houd
goed in
de gaten
wat voor
energiebeleid de
overheid
voert.

0,50

0,69

-0,55

-0,69

-0,40

-0,60

Welke vorm
van energievoorziening
gekozen
wordt zal
voor mijzelf belangrijke
gevolgen
inhouden.

0,60

0,66

-0,67

-0,64

-0,47

-0,57

I,
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7.5 DE RELATIE TUSSEN SUBJECTIEVE NOP~M, ATTITUDE EN INTENTIE MET
BETREKKING TOT PERSOONLIJK RISICODRAGEND GEDRAG

Zoals reeds eerder vermeld is in de vragenlijst persoonlijk risicodragend gedrag met betrekking tot kernenergie geoperationaliseerd
als het wonen in de buurt van een kerncentrale. De antwoordpercentages voor de attitud~ subjectieve norm en de intentie met betrekking
tot dit gedrag zijn in eerdere paragrafen gepresenteerd. In deze
paragraaf gaat het om het voorspellen van de intentie uit de attitude
en de subje~tieve norm. Hiertoe zijn een tweetal multipele regressieanalyses uitgevoerd, namelijk één voor de groep mensen die naar eigen
zeggen op minder dan 15 kilometer van een kerncentrale woont (deze
groep werd gevormd door 5,8% van de respondenten) en één voor de
overigen die zeiden verder van een kerncentrale te wonen. De resultaten van deze analyses zijn samengevat in tabel 7.28 en tahel 7.29.

Tabel 7.28: Multipele regressie-analyse van de attitude en subjectieve norm op de intentie met betrekking tot het
wonen nabij een kerncentrale voor degenen die op
mi~d~~ dan 15 kilometer zeggen te wonen van zo’n
centrale.

Pearson
correlatie
attitude

-0,47

subjectieve norm

-0,29

Multipele R: 0,47
R2
: 0,22

De intentie om te verhuizen weg van de kerncentrale voor de groep
die daar dichtbij woont laat zich matig voorspellen. De verklaarde
variantie van deze intentie is 22%.
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Tabel 7.29: Multipele regressie-analyse van attitude en subjectieve
norm op de intentie met betrekking tot het wonen nabij
een kerncentrale voor degenen die momenteel op meer dan
15 kilometer wonen van een centrale.

Pearson
correlatie
attitude

-0,56

subjectieve norm

0,32

Multipele R: 0,57
R2
: 0,32

De intentie om te verhuizen als er een kerncentrale gebouwd zou
worden in de directe woonomgeving van mensen die nu niet wonen in
de nabijheid van zo’n centrale laat zich beter voorspellen. In
totaal kan ö2% van de variantie van deze intentie voorspeld worden.
De attitude voorspelt deze het best en hieraan voegt de subjectieve
norm nog slechts 2% verklaarde variantie toe.

7.6 VERSCNILLEN TUSSEN GROEPEN

Om de verschillen tussen groepen en categorieën van respondenten
met betrekking tot kernenergie te beschrijven is uitgegaan van
dezelfde achtergrondstructuur van demografische variabelen die in
5.4 reeds is geintroduceerd en die ook bij kolen is gebruikt om
verschillen tussen groepen weer te geven.

7.6 ¯ I

VERO~[DERSTELLINGEN

Voor de in paragraaf 7.~ onderscheiden clusters is gekeken of er
demografische verschillen konden worden geldentificeerd. Voor alle
clusters van veronderstellingen geldt dat flinke verschillen te
vinden zijn tussen aanhangers van de verschillende politieke partijen. Daarnaast worden verschillen gevonden op de welstandsdimensie
die overigens deels in dezelfde richting loopt als de politieke
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dimensie. Wat politieke voorkeur betreft komen de volgende verschillen naar voren: persoonlijke en sociaal-economische voordelen (zie figuur 7.7) van kernenergie worden het sterkst verwacht door stemmers op de VVD en CDA en het minst door klein
links gevolgt door de PvdA. D’66 neemt een tussenpositie in.
Eenzelfde patroon geldt voor de relatie tussen de toepassing van
kernenergie en het behoud van de fossiele voorraden: VVD- en
CDA-stemmers achten deze relatie het sterkst terwij I klein
links-stemmers en PvdA dit minder voor de hand liggend vinden.

Figuur 7.7: Waarschijnlijkheid van persoonlijke en sociaal-economische
voordelen van ruime toepassing van kernenergie (VOOND) en
voorraadbehoud (VB) in de demografische achtergrondstructuur.

- 214 Negatieve gevolgen voor gezondheid en milieu ten gevolge van
slecht functioneren worden het minst verwacht door VVD-stemmers
gevolgd door CDA’ers (zie figuur 7.8). Klein links-en PvdAstemmers achten deze negatieve gevolgen veel waarschijnlijker.
Opvallend in dit plaatje is dat het meest extreme standpunt,
dat wil zeggen een sterke verwachting van negatieve gevolgen
voor gezondheid en milieu centraal in het plaatje ligt hetgeen
aantoont dat een groot aantal mensen deze veronderstelling aanhangt.

Figuur 7.8: Waarschijnlijkheid van gevolgen voor gezondheid en
milieu bij dysfunctioneren door ruime toepassing van
kernenergie (GEZ) in de demografische achtergrondstructuur.
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Figuur 7.9: Waarschijnlijkheid van ongelukken door ruime toepassing van kernenergie (ONG) in de demografische
ach~ergrondstructuur.

Dezelfde conclusies gelden voor de kans waarmee men een ernstig
ongeluk verwacht (figuur 7.9) en de kans waarmee men negatieve
sociale en milieugevolgen verwacht ten gevolge van de kerncentrale in normaal bedrijf (zie figuur 7.10). Hier vinden we
dezelfde politieke verschillen. Het blijkt dus dat veel mensen
met uiteenlopen&e demografische kenmerken de kans op negatieve

- 216 gevolgen van ruime toepassing van kernenergie groot achten.
Degenen die deze gebeurtenissen minder waarschijnlijk vinden
zijn vooral te vinden bij VVD- en, in mindere mate, CDA-stemmers.

Opvallend in deze analyses met de verschillende veronderstellingen
is dat nauwelijks of geen verschillen naar voren komen tussen
mannen en vrouwen. Ook blijken nauwelijks verschillen op te treden
die afhankelijk zijn van opleiding of leeftijd.

Figuur 7.10: Waarschijnlijkheid van sociale en milieugevolgen bij
normaal bedrijf door ruime toepassing van kernenergie
(BEDR) in de demografische achtergrondstructuur.

- 2~7 7.6.2 SOCIALE NORMEN

Ervaren de mensen in gelijke mate normatieve druk van verschillende
kanten?
Uitgesplitst naar politieke voorkeur doen zich een aantal overeenkomsten en verschillen voor: ongeacht de politieke voorkeur ervaren
mensen dat de overheid en vooral de energiedeskundigen uitdragen dat
kernenergie meer ondersteuning verdient. Verder is men gelijkgestemd
over de tegenovergestelde druk vanuit de milieubeweging, hoewel
linkse stemmers dit in nog iets sterkere ~ate vinden dan CDA- en VVDen vooral klein rechts-stermners. Wat betreft de sociale norm die
toegeschreven wordt aan de Stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie
werden geen verschillen gevonden.
De verschillen’in sociale normen vanuit de persoonlijke omgeving komen
erop heer dat men aan het gezin, vrienden en kennissen, buurtgenoten normen toeschrijft, die niet inconsistent zijn met de eigen
visie: VVD- en CDA-stemmers ervaren vrij neutrale normen bij hun
gezinsleden, vrienden en kennissen en in de buurt, terwijl PvdAen klein links-sten~ners sociale normen ervaren om kernenergie tegen
te gaan. De sterkste normen worden toegeschreven aan de politieke
partijen. Om te steunen bij VVD en in iets mindere mate bij CDA
en klein r~chts en om te bestrijden bij klein links, de PvdA en
in mindere mate D’66.

Samenhangend met inkomen vinden we wat minder sterke verschillen.
In grote lijnen zijn deze wel consistent met het politieke plaatje:
mensen in de hogere inkomenssfeer, die zelf over het algemeen een
gunstiger houding hebben dan die in de lager inkomenscategorieën
schrijven ook iets positievere sociale normen toe aan de overheid,
de deskundigen en de familie, vrienden en kennissen, de buurtgenoten.
Ten aanzien van de Stuurgroep-B.MoD. en milieubeweging zijn er
nauwelijks verschillen.

Tenslotte wijzen we op het feit dat met n~~e laag opgeleiden geen
duidelijke sociale normen ontlenen aan de politieke partijen. Terwijl
in de ogen van de meeste Nederlanders de politieke partijen duidelijke belangen vertegenwoordigen met betrekking tot kernenergie wordt

- 218 dit door laag opgeleiden in mindere mate zo gevoeld. In figuur
7.11 is dit aardig zichtbaar: de lijn die de sociale norm van
de politieke partijen van de voorkeur vertegenwoordigt, volgt
in verticale richting precies de politieke dimensie (dus: links
wil bestrijden, rechts meer steunen), maar bij de categorie
neutraal vindt een uitstulping plaats in de richting van de
categorie laag opgeleiden. De geringe betrokkenheid en moeilijke
bereikbaarheid voor informatie bij deze groepen zullen hier een
rol spelen.

Figuur 7.11: Sociale normen ten aanzien van de politieke partij
van voorkeur (POL) in de demografische achtergrond-

structuur.

- 219 -

7.6.3 ATTITUDE, SUBJECTIEVE NORM EN INTENTIES

In figuur 7.12 zijn de attitude tegenover de toepassing van kernenergie en de subjectieve norm daarover weergegeven in de demografische achtergrondstructuur.
Ook hier komt duidelijk naar voren dat de politieke dimensie de
meest saillante is: stermners op klein links, PvdA en D’66 hebben
in die volgorde een negatieve attitude en ook een negatieve subjectieve norm. Daarentegen hebben veel stemmers op CDA, klein rechts
en VVD een neutrale tot positieve houding en subiectieve norm.
-1.44

1.43

-120

1.74
1,41

1.08

0.75

0.42

0.09
-0.24
-0.57

-0.90
-1.22

-1.55

-1.88

-2.21

Figuur 7.12: Attitude tegenover ruime toepassing van kernenergie (A)~
subjectieve norm (SN) en stemintentie bij een referendu~
in de demografische achtergrondstructuur.
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Er blijken niet of nauwelijks verschillen te bestaan tussen
mannen en vrouwen, hoog- en laag opgeleiden en vrij geringe
verschillen tussen beroepsgroepen en inkomensgroepen.

Uit de PRINCALS-oplossing kwamen drie categorieën van intenties
naar voren: actieve bestrijding, passieve bestrijding en hoofdzakelijk passieve ondersteuning (zie figuur 7.6). In figuur 7.13
zijn deze intenties weergegeven in de achtergrondstructuur.

Figuur 7.13: Intenties ruime toepassing van kernenergie te steunen
(IS), intenties om actief te bestrijden (ITH) en intenties om passief te bestrijden (ITZ) in de demografische
achtergrondstructuur.

- 221 Opnieuw vinden we belangrijke politieke verschillen: stemmers op
de progressieve partijen vertonen sterkere intenties om kernenergie passief dan wel actief te bestrijden, stemmers op CDA, VVD
en klein rechts hebben vaker intenties om kernenergie te steunen
(op passieve wijze).

Ook komen leeftijdsverschillen naar voren. Vooral jongeren hebben
een negatieve houding. Tussen de andere leeftijdscategorieën
zijn de verschillen gering. Jongeren onderscheiden zich van ouderen
door meer bestrijdingsintenties en minder steunintenties. Maar
het grootste verschil blijkt hier ten aanzien van de actieve
bestrijdingsintenties, waar jongeren hoog scoren.

Er werden met betrekking tot de intenties nauwelijks of geen
verschillen geconstateerd op de variabelen beroep, sexe of
opleiding.

In figuur 7.12 is ook de stemintentie bij een referendum over
kernenergie weergegeven. Stemintenties komen grotendeels overeen
met attitude en subjectieve norm: degenen met een positieve houding
willen de centrales uitbreiden, degenen met een negatieve houding
willen bestaande kerncentrales sluiten en degenen met een gematigd negatieve of een neutrale houding willen alleen de bestaande
centrales handhaven. De niet-stemmers zijn vooral te vinden bij
laag-opgeleiden en ouderen.

Samenvattend:
De belangrijkste verschillen ten aanzien van de clusters van
veronderstellingen, de attitude, de subjectieve norm en de intenties hangen samen met de politieke voorkeur: stemmers op kleinlinkse partijen en op de PvdA verwachten meer negatieve gevolgen,
minder positieve gevolgen en hebben een negatievere houding en
subjectieve norm dan stermners op VVD, klein-rechts en CDA.
D’66 stenm~ers nemen steeds een middenpositie in. Het progressieve
blok heeft ook meer intenties om kernenergie tegen te gaan en
minder om te steunen dan het meer behoudende blok. Actieve bestrijdingsintenties zijn vooral bij jongeren te vinden.
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8. RESULTATEN MET BETREKKING TOT WIND

8.1 VERONDERSTELLINGEN, EVALUATIES EN ATTITUDE

In dit gedeelte zullen de resultaten worden besproken met betrekking
tot de ruime toepassing van windenergie: de veronderstellingen (8.1.1),
de hierbij behorende evaluaties van gevolgen (8.1.2) en de attitude
(8.1.3). In 8.1.4 komt de relatie tussen de veronderstellingen en de
attitude aan de orde.

8.1.1VERONDERSTELLINGEN OVER DE RUIME TOEPASSING VAN WIND

In de vragenlijst werden 21 veronderstellingen over de ruime toepassing van wind opgenomen, waarvan negen over psychologische kenmerken van waargenomen risico’s. Deze laatsten werden ook hier afzonderlijk behandeld. In een PRINCALS-analyseI) over de overige
14 veronderstellingen kwamen twee globale groepen naar voren: veronderstellingen die betrekking hebben op nadelige gevolgen en veronderstellingen over voordelen. Deze twee groepen correleren onderling niet of licht negatief. De items met betrekking tot groot- en
kleinschaligheid, zeggenschap van lagere overheden en windmolens
in het landschap nemen een tussenpositie in. In figuur 8.1 wordt
de structuur weergegeven van de nadelen, zoals een PRINCALS-analyse
deze genereerde. De eerste dimensie ordent de gevolgen naar hun mate
van waarschijnlijkheid. De tweede dimensie kan omschreven worden
als ernstige versus minder ingrijpende gevolgen. Het blijkt dat
de drie veronderstellingen over slachtoffers en over milieugevolgen
sterk met elkaar samenhangen. Het zijn de items die de meest ernstige
nadelen weergeven. Deze drie zijn samengevoegd tot het cluster levensen milieubedreiging.
1)Eigenwaarden van deze oplossing zijn 0,23 en 0,18.
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Figuur 8.1: Veronderstellingen over nadelen van ruime toepassing
van windenergie (eigenwaarden 0,44 en 0,18).

In tabel 8.1 worden de antwoordpercentages van deze vragen samengevat. Het is evident dat men aan deze gevolgen een uiterst kleine
waarschijnlijkheid toekent. Enigszins waarschijnlijker acht men de
kans op een toename van de vogels~erfte: 47,6% vindt de kans hierop
zeer klein, 42,1% matig en 7,8% zeer groot (2,5% gaf geen antwoord).
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Tabel 8.1: Veronderstellingen met betrekking tot slachtoffers en
milieugevolgen door ruime toepassing van windenergie
(cluster "levens- en milieubedreiging").

de kans hierop is:
zeer
klein

matig

zeer
groot

grote aantallen
slachtoffers

87,0%

9,2%

1,1%

2,6%

ernstige milieugevolgen

87,6%

8,8%

1,1%

2,5%

slachtoffers door
afbreken wieken

82,4%

13,8%

1,2%

2,5%

geen
antwoord

Aangezien deze vraag laag correleert met de in tabel 8.1 genoemde
vragen en blijkbaar iets anders representeert, werd dit niet in het
cluster opgenomen. Dit gold tevens voor de veronderstelling dat
"...we geregeld zonder elektrische stroom komen te zitten ten gevolge van windstilte". De percentages voor dit item zijn respectievelijk 38,8%, 48,0% en 10,7% (geen antwoord gaf 2,4%). Het item "...
dan komt dat maar aan enkele groepen in de Nederlandse samenleving
ten goede, in plaats van aan iedereen" werd eveneens niet in een
cluster opgenomen; de percentages hiervoor zijn 50,1%, 37,9% en 9,2%
(geen antwoord gaf 2,7%). De structuur van de overige items wordt
in figuur 8.2 weergegeven. De eerste dimensie geeft de waargenomen
waarschijnlijkheid weer van de items. De tweede dimensie wordt enerzijds bepaald door de groep veronderstellingen die betrekking heeft
op voordelen van toepassing van wind, anderzijds door de items over
klein- en grootschaligheid en zeggenschap van lagere overheden.
De veronderstellingen over voordelen werden tot een cluster samengevoegd. In tabel 8.2 worden de antwoordpercentages samengevat.
De kans op persoonlijke voordelen en het zelf invloed hebben op de
beslissing om wind toe te passen wordt veelal gematigd geschat.
De kans op voordelen voor de maatschappij wordt hoger gepercipieerd.
Het tweede cluster omvat veronderstellingen over de structuur van
de stroomvoorziening.
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Figuur 8.2: Veronderstellingen over voordelen van ruime toepassing
van windenergie (eigenwamrden 0,31 en 0,19).
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Tabel 8.2: Veronderstellingen met betrekking tot voordelen van
ruime toepassing van windenergie (cluster "persoonlijke
en sociaal-economische voordelen")o

de kans hierop is:
zeer
klein

matig

zeer
groot

geen
antwoord

persoonlijke voordelen

39,3%

41,7%

15,3%

3,8%

voordelen samenleving

15,4%

49,9%

31,2%

3,5%

goedkoper worden stroom

24,7%

48,6%

23,6%

3,1%

zelf inv!oed op beslissing

37,9%

47,7%

11,4%

3,0%

In tabel 8.3 worden de antwoordpercentages weergegeven. Deze veronderstellingen werden gecombineerd tot het cluster ’~leinschaligheid"
(waarbij de vraag over grootschalige stroomvoorziening werd omgepoold).

Tabel 8.3: Veronderstellingen met betrekking tot de structuur van de
stroomvoorziening (cluster "kleinschaligheid").

de kans hierop is:

geen
antwoord

zeer
klein

matig

zeer
groot

gemeente of provincie meer
zeggenschap

32,6%

47,5%

15,8%

4,0%

grootschalige stroomvoorziening

50,2%

38,0%

7,9%

4,0%

kleinschalige stroomvoorziening

11,5%

42,6%

41,8%

4,0%

Over het algemeen ziet men de toepassing van windenergie meer tot een
klein- dan grootschalig opgezette stroomvoorziening leiden. Opvallend
is dat men de mate van pe~soonlij~e invloed op de energievoorziening
los ziet van de schaal van de structuur. In dit cluster werd om inhoudelijke redenen, niet opgenomen de veronderstelling dat de toe-
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passing van windenergie zal leiden tot "...veel windmolens in het
landschap .... ". De frequenties voor dit item zijn respectievelijk
3,6%, 36,9% en 57,2% (geen antwoord gaf 2,2%). Een groot deel van de
respondenten verwacht dit dus wel.

8.1.1.1 VERONDERSTELLINGEN OVER PSYCHOLOGISCHE KENMERKEN
In tabel 8.4 worden de antwoordpercentages samengevat van de veronderstellingen over psychologische kenmerken van risico’s of negatieve gevolgen met betrekking tot ruime toepassing van windenergie. Uit de
verdeling van frequenties van de veronderstellingen over ernstige
negatieve gevolgen bleek al dat men deze over het algemeen niet
toeschrijft aan windenergie. Aangezien men dus geen of weinig risico’s
percipieert zijn ve~onderstellingen over psychologische kenmerken daarvan ook minder relevant. Uit de tabel blijkt ook dat men de kans dat
deze kenmerken optreden klein schat. Een uitzondering vormt de veronderstelling over vertrouwde risico’s en enigszins over negatieve
gevolgen die deskundigen onder contrôle kunnen houden. Hierbij speelt
wellicht een rol dat de beantwoerding van de vraag moeilijkheden
oplevert wanneer men geen risico’s percipieert.
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Tabel 8.4: Veronderstellingen met betrekking tot psychologische kenmerken van risico’s of negatieve gevolgen van toepassing
van windenergie.

de kans hierop is:

geen
antwoord

zeer
klein

matig

zeer
groot

risico’s die vertrouwd zijn

33,0%

37,2%

24,6%

5,2%

risico’s die onbekend zijn

58,9%

34,0%

3,0%

4,1%

blootstelling aan gevaren
zonder dat je het merkt

76,3%

18,5%

1,6%

3,5%

negatieve gevolgen die deskundigen onder contrôle
kunnen houden

56,7%

25,8%

13,8%

3,8%

negatieve gevolgen die
direct of binnen enkele
jaren voelbaar worden

73,7%

19,7%

2,9%

3,7%

negatieve gevolgen die
generaties later voelbaar worden.

79,2%

15,6%

1,7%

3,5%

negatieve gevolgen die
geleidelijk optreden

77,3%

17,3%

1,8%

3,6%

negatieve gevolgen die
in één klap optreden

74,7%

18,7%

2,9%

3,7%

negatieve gevolgen die
mij persoonlijk kunnen
treffen

76,4%

17,8%

2,2%

3,5%
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8.1.2 EVALUATIES

Met betrekking tot de toepassing van windenergie werden vier
evaluaties van gevolgen gevraagd. De waardering van de overige
antwoordpercentages worden in tabel 8.5 samengevat.

Tabel 8.5: Evaluaties van attributen specifiek voor windenergie.

negatief

noch
negatief
noch
positief

positief

geen
antwoord

slachtoffers ten
gevolge van afbreken molenwieken

86,8%

9,8%

1,0%

2,4%

geregeld zonder
elektrische
stroom

88,3%

7,6%

2,0%

2,2%

toename van
de vogelsterfte

90,6%

6,0%

1,2%

2,2%

veel windmolens in
het landschap

47,3%

29,8%

21,0%

1,9%

Opvallend is in deze tabel dat ongeveer de helft van de respondenten
veel windmolens in het landschap niet negatief vindt en de andere
helft wel. Er werden hier overigens geen verschillen gevonden samenhangend met demografische achtergronden. De andere vragen vertonen
zoals te verwachten veel minder spreiding.
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8. I. 3 ATTITUDE

In de tabellen 8.6 en 8.7 worden respectievelijk de oordelen weergegeven over de ruime toepassing van windenergie in Nederland en
over het wonen op minder dan 50 meter afstand van een windmolen.
Wat betreft dit laatste is alleen een oordeel gevraagd over de
aantrekkelijkheid en de aanvaardbaarheid hiervan.

Tabel 8.6: Attitude tegenover de ruime toepassing van windenergie
in Nederland.

zeer slecht
noch goed
slecht
noch slecht
beetje slecht

2,4%

4,9%

zeer onaantrekkelijk,
onaantrekkelijk, beetje
onaantrekkeiii k

noch aantrekkelijk noch
onaantrekkelijk

5,2%

5,4%

zeer onverstandig,
onverstandig, beetje
onverstandig

onaanvaardbaar

3,5%

92,4%

beetje aantrekkelijk,
aantrekkelijk, zeer
aantrekkelijk

90,8%

noch verstandig
noch onverstandig

3,9%

beetje goed
goed
zeer goed

4,8%

beetje verstandig,
verstandig
zeer verstandig

90,8%

geen
antwoord

0,4%
geen
antwoord

0,5%
geen
antwoord

0,5%

aanvaardbaar

geen
antwoord

95,3%

1,2%

- 231 Tabel 8.7: Attitude tegenover het wonen op minder dan 50 meter
afstand van een windmolen.

zeer onaantrekkelijk,
onaantrekkelijk
beetje
onaantrekkelijk

noch aantrekkelij k
noch onaantrekkelij k

31,4%

31,8%

onaanvaardbaar

14,2%

beetje aantrekkelijk,
aantrekkelijk
zeer aantrekkelijk

36,3%

aanvaardbaar

83,2%

geen
antwoord

0,6%

geen
antwoord

2,6%

Het blijkt duidelijk dat verreweg de meeste Nederlanders zeer
positief staan tegenover ruime toepassing van windenergie. De
aanvaardbaarheid van windenergie is eveneens onmiskenbaar. De
attitude tegenover persoonlijk riskant gedrag vertoont meer
spreiding, hoewel de aanvaardbaarheid hoog blijft. Gemiddeld
27% van de respondenten staat positief tegenover de toepassing van
windenergie én tegelijkertijd afwijzend tegenover het wonen
binnen een afstand van 50 meter van een windmolen. Het niet specificeren van de grootte van de windmolen zal hierbij mogelijk
een rol hebben gespeeld.

De eerste drie schalen van de attitude tegenover de toepassing van
windenergie zijn samengevoegd tot één maat voor het uitvoeren van
verdere analyses. De betrouwbaarheid van deze schaal is hoog (alpha = 0,91).

8.1.4 DE P~ELATIE TUSSEN VERO~~ERSTELLINGEN EN ATTITUDE TEGENOVER
DE RUIME TOEPASSING V~N WINDENERGIE.

Het blijkt dat de gewone correlatie tussen de som van de met de
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evaluatie vermenigvuldigde veronderstellingen (~BE) en de attitude
(Aact) 0,42 bedraagt. Evenals dit bij kolen en kernenergie het geval
was, is bij de voorspelling van de attitude door de verschillende
clusters veronderstellingen gebruik gemaakt van ongewogen veronderstellingen (zie verder Bijlage 3). Om na te gaan in hoeverre de
variantie van de attitude verklaard wordt door de drie clusters, werd
evenals bij kolen en kernenergie eenmnltipeleregressie-analyse uitgevoerd. De resultaten staan in tabel 8.8 weergegeven.

Tabel 8.8: Multipele regressie-analyse van de drie clusters veronderstellingen op de attitude tegenover de ruime
toepassing van windenergie.

Pearson
correlatie
voordelen

0,37

levens- en milieubedreiging

-0,22

kleinschaligheid

-0,00

multipele R: 0,42
R~
: 0,18

Het blijkt dat slechts 18% van de variantie verklaard wordt door de
clusters veronderstellingen. Hierbij zijn de veronderstellingen over
voordelen van windenergie het belangrijkst, gevolgd door de cluster
"levens- en milieubedreiging". Het cluster kleinschaligheid cerreleert niet met de attitudeo In figuur 8.3 wordt de relatie tussen
de clusters veronderstellingen en de attitude tegenover de toepassing van windenergie weergegeven zoals deze werd gegenereerd
door een PRINCALS-analyse. De veronderstellingen over voordelen
hangen positief samen met de attitude, die over levens- en milieubedreiging negatief en de cluster kleinschaligheid correleert niet
met de attitude. Onderling correleert het cluster levens- en
milieubedreiging niet met de voordeleno
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Figuur 8.3: De clustersveronderstellingen en de attitude
tegenover ruime toepassing van windenergie
(eigenwaarden 0,36 en 0,24).

8.2 DE SUBJECTIEVE NORM

Met betrekking tot windenergie is gevraagd in hoeverre men denkt
dat mensen van wier oordeel men zich iets aantrekt vinden dat men
windenergie moet steunen dan wel bestrijden. Het bleek dat 6,3%

.858

- 234 -

de subjectieve norm "bestrijden" heeft, 18,6% "bestrijden noch
steunen" en 72,7% "steunen" (2,4% gaf geen antwoord).

8.3 GEDRAGINGEN

Wat betreft gedrag ten aanzien van de toepassing van windenergie
is alleen de globale vraag gesteld in hoeverre men veel of weinig
doet om de toepassing van windenergie te bestrijden of te steunen.
In tabel 8.9 worden de antwoordpercentages weergegeven.

Tabel 8.9: Antwoorden op de globale gedragsvraag ten aanzien van
de toepassing van windenergie.

zeer veel tegen wind ondernomen

0,9%

veel tegen wind ondernomen

0,7%

een enkele keer iets tegen wind ondernomen

2,2%

niets voor of tegen wind ondernomen

70,0%

een enkele keer iets voor wind ondernomen

14,1%

veel voor wind ondernomen

7,3%

zeer veel voor wind ondernomen

3,9%

geen antwoord

1,0%

Ook bij windenergie blijkt dat weinig mensen zeggen iets te
doen om de toepassing van windenergie te steunen dan wel te
bestrijden.

8.4 VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN

8.4.1VERONDERSTELLINGEN

Evenals bij kolen en kernenergie is met behulp van HOMALS-analyses
nagegaan in hoeverre er verschillen bestaan tussen groepen respon-
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denten op basis van demografische kenmerken. Wat betreft de clusters
veronderstellingen blijkt dat er geen grote verschillen zijn in waarschijnlijkheden die aan de verschillende clusters veronderstellingen
worden toegekend. Kleine verschillen zijn te vinden tussen respondenten met verschillende politieke voorkeur. Voordelen van windenergie
worden enigszins waarschljnlijker gevonden door respondenten die de
PvdA en de kleine linkse partijen als politieke voorkeur noemden.
Respondenten die VVD, CDA en klein rechts stemmen vinden deze iets
minder waarschijnlijk (de maximale verschillen bedragen ± 12%).
Levens- en milieubedreigende gevolgen worden enigszins minder onwaarschijnlijk geacht door VVD- en CDA-stemmers en iets onwaarsehijnlijker door linkse kiezers en (merkwaardigerwijze) klein rechts
(maximaal verschil ± 13%). Een kleinschalige stroomvoorziening
wordt enigszins waarschijnlijker geacht door stemmers op de kleine
linkse partijen vergeleken bij de overigen (verschil ± 9%).

8.4.2 ATTITUDE EN SUBJECTIEVE NORM

Wat betreft de attitude moet eerst worden opgemerkt dat verschillen
die er zijn liggen in het positieve gebied (het gemiddelde voor
de hele steekproef is 6,1 op een zeven-puntsschaal). Het blijkt
dat politieke voorkeur in enige mate gepaard gaat met verschillen
in attitude: respondenten die VVD, CDA en klein rechts stemmen
zien de toepassing van windenergie enigszins minder positief dan
stemmers op PvdA en klein ~links (verschillen van maximaal ± 10%).
Er zijn geen verschillen wat betreft subjectieve norm.
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9. KOLEN, KERNENERGIE EN WINDENERGIE: VERGELIJKINGEN MET
BETREKKING TOT FACTOREN DIE EXTERN ZIJN AAN HET THEORETISCH
MODEL

In dit hoofdstuk worden resultaten besproken met betrekking tot
aspecten die niet ingepast zijn in het theoretisch model maar
wel in de vragenlijst zijn geoperationaliseerd. Het merendeel
van deze resultaten heeft alleen betrekking op de toepassing
van kolen en kernenergie en niet op windenergie, aangezien voor
windenergie veelal niet is gevraagd naar de aspecten.

9.1 INFORMATIENIVEAU, -BEHOEFTE EN -VERWERVINGI)

Zowel voor kolen als voor uraan werd een basale kennisvraag
gesteld over de toepassing van deze energiedragers. In tabel
9.1 zijn de antwoordpercentages voor deze kennisvragen weergegeven. In totaal 18% van de respondenten heeft géén of ook
een verkeerd idee over de toepassing van kernenergie in
Nederland. Dit is een tamelijk hoog percentage temeer daar het
hier een meer-keuze-vraag betreft en het dus gaat om passieve
kennis (het herkennen van het juiste antwoordalternatief).
Wat betreft de toepassing van kolen gaf 34,3% niet of niet alleen
het goede antwoord. Maar liefst eenderde van de respondenten
heeft dus geen juist beeld van de toepassing van kolen in
Nederland. De verkeerde antwoorden werden relatief vaak door
laagopgeleiden gegeven. Op deze demografische verschillen komen
we later nog terug. Overigens moet opgemerkt worden dat over het
basale kennisniveau slechts één vraag werd gesteld zowel voor
kernenergie als voor kolen. De antwoordcategorieën waren voor
de vraag over kernenergie verschillend van die over kolen.
1)Hoewel deze variabelen strikt genomen niet extern zijn aan
het theoretisch model werden de resultaten hier behandeld
aangezien deze niet specifiek zijn voor de drie energieopties.
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Tabel 9.1: Antwoordpercentages voor de kennisvraoen

Waar wordt kernenergie in Nederland op dit moment voor gebruikt?

wordt niet gebruikt
wordt toegepast voor het opwekken van elektrische stroom

5,0%
85,6%

wordt alleen toegepast in computers

2,7%

wordt toegepast in moderne auto’s

0,6%

wordt toegepast voor verwarming van huizen en gebouwen

4,0%

geen idee

5,~%

Waar worden kolen in Nederland op dit moment voor gebruikt?

worden niet gebruikt
worden toegepast voor het opwekken van elektrisehe stroom

7,9%
71,9%

worden toegepast voor het vervaardigen van asbest

5,5%

worden toegepast in kerncentrales

5,8%

worden (in de vorm van kolengrui~ in de landbouw toegepast

6,9%

geen idee

8,2%

Naast deze basale kennisvragen werd gevraagd of de respondent naar
zijn eigen gevoel voldoende op de hoogte is van de huidige energievoorziening en de gevaren, voordelen en problemen van verschillende
energievormen en of hij behoefte heeft aan meer informatie hierover.
Tabel 9.2 geeft de antwoordpercentages weer voor beide vragen.

1)De percentages tellen op tot iets meer dan 100% omdat in strijd
met de instructies een aantal interviewers meer dan één antwoord
hebben laten geven door de respondenten. Voor de volledigheid zij
vermeld dat 5% van de respondenten bij kolen en 4,2% bij kernenergie
naast een fout antwoord ook het goede antwoord gaven.
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Tabel 9.2: Subjectief informatieniveau en behoefte aan meer informatie
met betrekking tot energievoorziening.

Voldoende op de hoogte?

zeer onvoldoende

8,~%

onvoldoende

32,3%

gaat wel

28,0%

Voldoende

25,8%

iruim voldoende

5,3%

!geen antwoord

0,5%

aan meer informatie?

geen enkele

13,6%

weinig

24,3%

wel enigszins

40,7%

veel

~6,3%

zeer veel

4,4%

geen antwoord

0,7%

De modale respondent vindt zijn/haar informatieniveau "onvoldoende"
en heeft "wel enigszins" behoefte aan meer informatie. Wanneer we
het verband tussen informatieniveau en -behoefte bekijken dan
blijkt er geen verband te bestaan (correlatiecoëfficient -0,06).
Een uitzondering vormt de groep mensen die zegt zeer onvoldoende
op de hoogte te zijn van de huidige energievoorziening. Deze groep
gaf vaak te kennen ook geen enkele behoefte aan meer informatie
te hebben. (zie bijlage 6 voor volledige gegevens, zie ook figuur 9.1).

- 239 Hoe verwerft men informatie over de verschillende energievormen?
Televisie wordt door driekwart van de respondenten genoemd als
belangrijk(st)e informatiebron, het dagblad wordt door de helft
genoemd, radio door een kwart en folders en dergelijke door 17%.
De overige media worden slechts door kleine percentages genoemd
als belangrijk(st)e informatiebron. Wanneer het gaat om personen
via welke men het meest informatie over energiekwesties verwerft dan worden vooral genoemd: partner, gezinsleden (32%), vrienden
en kennissen (23%), in iets mindere mate collega’s (15%) en door
enkelen buurtgenoten (3%).

Verschillen tussen groepen
In figuur 9.1 ziet men een afbeelding van de achtergrondstructuur
samen met de antwoordcategorieën voor een drietal vragen over
informatieniveau, informatiebehoefte en de mate waarin men zegt
zichzelf druk te maken over de energievoorziening. Zoals uit
de figuur duidelijk wordt, hangen deze vragen onderling sterk
samen én hangen zij samen met opleiding en minder sterk met inkomen: lager opgeleide mensen hebben minder het idee voldoende
op de hoogte te zijn (maximaal verschil 17%), hebben tegelijkertijd minder behoefte aan meer informatie (grootste verschil
eveneens 17%) en maken zich tevens persoonlijk minder druk over
de energievoorziening (hier bedraagt het maximale verschil zelfs
48%). Voor inkomen zijn deze verschillen respectievelijk 15%,
10% en 33%.

In figuur 9.1 wordt voor kernenergie en voor kolen tevens het
verband weergegeven tussen enerzijds demografische gegevens
en anderzijds de antwoorden op de basale kennisvraag naar het
gebruik van beide energiedragers. Uit de figuur blijkt dat met
name de lager opgeleiden het antwoord op de vraag schuldig
moeten blijven ("weet niet") of verkeerde antwoorden (waaronder
"wordt niet toegepast") geven.
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Figuur 9.1: Informatieniveau (INF), informatiebehoefte (BEN),
en de mate waarin men zich druk maakt over de
energievoorziening (INT) in de demografische
achtergrondstructuur. KOGOED en KEGOED staan voor
de juiste antwoorden op de basale kennisvraag voor
kolen en kernenergie. KOFOUT en KEFOUT staan voor
de route antwoorden.
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EN STRESS

In tabel 9.3 staan de antwoordpercentages behorend bij de vragen
naar gevoelens van onveiligheid met betrekking tot de toepassing
van kolen, uraan en wind voor elektriciteitsproduktie. Duidelijk
is dat de toepassing van windenergie bij de overgrote meerderheid van de respondenten geen gevoelens van onveiligheid opwekt:
29% zegt dat aan windenergie helemaal géén gevaar verbonden is,
65% stelt dat eventuele gevaren hun niets of weinig doen. Bij in
totaal slechts 5% is sprake van enig gevoel van onveiligheid.
Wanneer het de toepassing van kolen betreft kunnen we eveneens constateren dat een meerderheid zich veilig voelt: 6% ontkent het bestaan van enig gevaar, 69% doet het niets of weinig.
18% van de respondenten krijgt een onplezierig gevoel wanneer
zij denken aan de gevaren van de toepassing van kolen. 5% vindt
het een nogal beangstigende gedachte en I% voelt zich zeer onveilig en angstig. Met betrekking tot kernenergie zijn er echter
grotere groepen respondenten die aangeven zich onveilig te voelen.
Hier stelt 2% dat er géén gevaar verbonden is aan deze energievorm, 30% doet het weinig of niets. Maar een meerderheid zegt
wel onveiligheidsgevoelens te koesteren in verband met de toepassing van kernenergie, 29% heeft een onplezierig gevoel, 28%
vindt het een nogal beangstigende gedachte en 9% voelt zich
uitgesproken onveilig en angstig.

In figuur 9.2 worden de demografische verschillen met betrekking
tot gevoelens van onveiligheid bij kernenergie weergegeven.
Het blijkt dat veel mensen, met verschillende demografische
achtergrondkenmerken te kennen gaven zich onveilig te voelen.
Mensen die zeggen géén gevoelens van onveiligheid te hebben zijn
vaker te vinden onder VVD- en CDA-stemmers dan anderen.
Het maximale verschil is 18%.
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Figuur 9.2: Gevoelens van onveiligheid met betrekking tot de
toepassing van kernenergie (ONV) in de demografische
achtergrondstructuur.
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Tabel 9.3: Gevoel dat men krijgt wanneer men denkt aan de gevaren
van de toepassing van kolen, uraan en wind voor de
opwekking van elektriciteit.

kolen

uraan

5,9%

2,0%

29,3%

doet me niets

24,0%

6,7%

36,3%

doet me weinig

44,8%

23,7%

28,4%

onplezierig gevoel

18,4%

29,3%

2,2%

nogal beangstigende gedachte

4,7%

28,3%

2,2%

voel me zeer onveilig en angstig

0,9%

9,0%

0,4%

geen antwoord

1,3%

1,0%

1,1%

niet van toepassing, aan deze toepassing
zijn geen gevaren verbonden

wind

Wanneer we de mate waarin men zich onveilig voelt bij de gedachte
aan de gevaren van een energievorm relateren aan de attitude
tegenover de ruime toepassing van die energievorm dan vinden we
de volgende resultaten: bij kernenergie is er een nogal hoge
negatieve correlatie tussen gevoel van onveiligheid en attitude

(r = -0,60).
In paragraaf 7.1.4 werd het resultaat weergegeven van een multipele
regressie-analyse waarin de attitude voorspeld werd uit de verschillende clustersveronderstellingen. Wanneer we aan deze clusters
de factor gevoelens van onveiligheid toevoegen blijkt dat dit
gevoel van onveiligheid als eerste en belangrijkste variabele naar
voren komt. (36% van de verklaarde variantie van de attitude komt
voor rekening van dit gevoel van onveiligheid bij kernenergie).
Ook neemt de totaal verklaarde variantie toe van 46% naar 52%.
Bij kolen is er een redelijke correlatie van -0,40 tussen gevoel
van onveiligheid en attitude. In een regressie-analyse met de
clusters veronderstellingen komt gevoel van onveiligheid als derde
variabele naar voren na de clusters "aantasting gezondheid en
milieu" en ’~oordelen". Bij wind speelt gevoel van onveiligheid
geen rol bij de attitude tegenover ruime toepassing.
Dit betekent dat bij kernenergie gevoelens van onveiligheid een
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Parallel aan de typologie van Stallen en Tomas (zie paragraaf 4.4.2.2)
zijn voor de verschillende reactiewijzen op de dreiging die eventueel
uitgaat van de toepassing van kolen en kernenergie uitspraken
geformuleerd. Type At, "de zich veilig voelende" kwam in de vorige
alinea al aan de orde. De antwoordpercentages voor de overige
reactiewijzen en voor een tweetal stress-symptomen zijn weergegeven
in tabel 9.4 en 9.5.

Uit tabel 9.4 wordt duidelijk dat stress-symptomen in verband met
kolen nagenoeg niet voorkwamen. Hier overheerste het adapterende
type. Opvallend is dat de eerste uitspraak die de defensieve reactiewijze beoogde te meten vaak (bij 67%) insten~ning oogstte terwijl
de tweede uitspraak waarbij overigens andere antwoordcategorieën
werden aangeboden aan 84% van de respondenten een antwoord ontlokte
dat juist ~~~~ wees op een defensieve reaetiewijze. Deze items
correleerden dan ook nauwelijks met elkaar (r = 0,~0). Het eerste
defensie-item correleerde wel redelijk hoog met het item over
de adapterende reactiewijze (r = 0,55). Ditzelfde fenomeen (geen
relatie tussen de defensie-items onderling en een vrij sterk verband tussen het eerste defensie-item en het adaptatie-item) doet
zich ook voor bij kernenergie. Hoe dit te verklaren? Mogelijk
zijn de begrippen adaptatie en defensie -die op conceptueel niveau
enige overlap vertonen- zodanig in de eerste twee items geoperationaliseerd dat de respondenten het subtiele onderscheid is ontgaan.
De antwoordpercentages in tabel 9.5 geven voor kernenergie het
volgende modale patroon te zien: de overgrote meerderheid heeft
geen last van stress. ~1% laat zich wel eens door de gevaren van
kernenergie uit de slaap houden en ruim 2% overkomt dit geregeld.
In totaal bijna ~0% heeft (wel eens) concentratieproblemen door
de preoccupatie met kernenergievragen. Men reageert in meerderheid niet adapterend, niet erg defensief en wel redelijk alert.

In figuur 9.3 is het resultaat afgebeeld van een PRINCALS-analyse
over de reactiewijzen op dreiging, stress-sy~ptomen en attitude
met betrekking tot kernenergie.
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Tabel 9.5: Reactiewijzen op dreiging en stress-symptomen met betrekking
tot de toepassing van kernenergie.
geheel,
tamelijk
beetje
mee
oneens

noch mee
eens,
noch mee
oneens

geheel,
tamelij k
beetje
mee
eens

geen
antwoord

de risico’s ervan behoren
nu eenmaal tot het leven
(adaptief)

55,3%

5,8%

38,9%

0%

van de risico’s ervan
geen probleem maken
want dan heb je geen
leven meer
(defensief)

42,7%

7,5%

49,9%

o%

nooit

soms

vrij
vaak

vaak

zeer
vaak

stilstaan bij kranteberichten (alert)

11,4%

34,0%

12,0%

30,8%

11,7%

kranteberichten
overslaan omdat
je daar alleen
maar zenuwachtig
van wordt
(defensief)

74,0%

14,4%

2,5%

5,0%

3,8%

0,3%

er niet van
kunnen slapen
(stress-symptoom)

86,5%

10,3%

0,7%

1,2%

1,2%

0,1%

je niet kunnen
concentreren
op andere zaken
(stress-symptoom)

90,3%

7,9%

0,7%

"0,6%

0,4%

0,1%

geen
antwoord

0,1%
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Tabel 9.4: Reaetiewijzen op dreiging en stress-symptomen met betrekking
tot de toepassing van kolen.
geheel,
tamelij k
beetje
mee
oneens

noch mee
eens,
noch mee
oneens

geheel,
tamelij k
beetje
mee
eens

de risico’s ervan behoren
nu eenmaal tot het leven
(adaptief)

29,0%

11,4%

58,6%

van de risico’s ervan
geen probleem maken
want dan heb je geen
leven meer
(defensief)

26,2%

6,7%

66,8%

vrij
vaak

geen
antwoord

,,

0,4%

0,3%

geen
antwoord

nooit

soms

stilstaan bij kranteberichten (alert)

24,8%

45,5%

8,8%

17,0%

3,6%

0,3%

kranteberichten
overslaan omdat
je daar alleen
maar zenuwachtig
van wordt
(defensief)

84,0%

9,9%

1,6%

2,3%

1,6%

0,5%

er niet van
kunnen slapen
(stress-symptoom)

97,7%

1,6%

0,2%

0,2%

0,0%

0,4%

je niet kunnen
concentreren
op andere zaken
(stress-symptoom)

97,1%

1,9%

0,1%

0,3%

0,0%

0,6%

vaak

zeer
vaak
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Figuur 9.3: Reactiewijzen op dreiging en stress-sy~~ptomen met
betrekking tot kernenergie (eigenwaarden 0,40 en 0,26).

Op de horizontale dimensie ligt aan de ene kant een positieve
attitude tegenover kernenergie en een adaptieve reactiewijze
(plus het eerste defensie-item) en daartegenover (en er dus
negatief mee samenhangend) onveiligheidsgevoel en daarmee enigszins samenhangend de alerte reactiewijze. Het tweede defensieitem staat vrijwel loodrecht op de overige variabeleno Dit betekent dat de attitude tegenover kernenergie samenhangt met gevoelens van onveiligheid en alertheid (niet beide negatief)

.778
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enerzijds en adaptatie positief anderzijds. De attitude blijkt
onafhankelijk van het rapporteren van stress-symptomen. Wat betreft defensieve reactiewijzen is geen eenduidige conclusie te
trekken: het eerste item correleert wel (positief), het tweede
niet met de attitude. (In bijlage 6 staat een overzicht van de
onderlinge correlaties tussen de reactiewijzen op dreiging en
stress-symptomen zowel voor kernenergie als voor kolen).

Enige voorzichtigheid bij de evaluatie van de hierboven beschreven
resultaten is op zijn plaats omdat de reactiewijzen op dreiging
geoperationaliseerd zijn in slechts één of twee uitspraken per
reactiewijze.

9.3 VOORDELIGHEID EN GEVAARLIJKHEID

Aan het eind van de vragenlijst werd de respondenten gevraagd
een vijftal energievormen te rangordenen naar voordeligheid en
gevaarlijkheid. De tabellen 9.6 en 9.7 geven de resultaten hiervan weer.

Wanneer het gevaarlijkheid betreft, zijn de extreme gemiddelde
scores van kernenergie en windenergie opvallend. Kernenergie wordt
door 90% van de respondenten als de meest gevaarlijke energievorm gekwalificeerd en windenergie door 95% als de minst gevaarlijke. Kolen wordt gemiddeld gezien als het op een na gevaarlijkst en aardgas en aardolie staan ex aequo op de derde
plaats.

De rangordening naar voordeligheid geeft gemiddeld een spiegelbeeld
te zien van die naar gevaarlijkheid. Windenergie wordt waargenomen als de meest vòordelige energievorm, kernenergie als de minst
voordelige. De gemiddelde scores zijn echter minder extreem dan
bij gevaarlijkheid. De middenposities worden ingenomen door in
volgorde aardgas, aardolie en kolen. Wanneer gekeken wordt naar
de correlatie tussen de rangorde die elk van de energievormen inneemt te midden van de overige vier met betrekking tot gevaarlijkheid
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enerzijds en voordeligheid anderzijds, blijkt de gemiddelde
rangordecorrelatie van de vijf energievormen vrij laag~ namelijk
-0~22. Dit betekent dat de rangordening naar voordeligheid niet
zulk een perfect spiegelbeeld is van die naar gevaarlijkheid als
de gemiddelden doen vermoeden.

Tabel 9.6: Gemiddelde scores bij een rangordening van vijf
energievormen va~ meest gevaarlijk (score ~)
naar minst gevaarlijk (score 5).

energieoptie

gemiddelde score

kernenergie

1,2

kolen

2,8

aardolie

3,~

aardgas

3,1

windenergie

4,9

Tabel 9.7: Gemiddelde score bij een rangordening van vijf
energievormen van meest voordelig (score I)
naar minst voordelige (score 5).

energieoptie

gemiddelde score

I windenergie

2,2

2 aardgas

2,4

3 aardolie

3,3

4 kolen

3,4

5 kernenergie

3,6

9.4 NUMERIEKE SCHATTING VAN DE KANS OP DODEN

Bij alle veronderstellingen over de gevolgen van ruime toepassing van kernenergie en kolen is gevraagd aan de respondenten
om op een negenpuntssehaal de kans op die gevolgen aan te geven.
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De punten op de schaal waren benoemd en liepen van "de kans
hierop is afwezig" tot "dit gebeurt zeker" met in het midden
"de kans hierop is matig". Om deze verbale kansschattingen te
vergelijken met numerieke schattingen werd voor één gevolg
(namelijk het aantal doden in een bepaalde periode) zowel voor
kolen als voor kernenergie gevraagd de kans in cijfers uit
te drukken. De wijze van vragen verschilde enigszins voor de
beide energieopties.

Tabel 9.8 geeft de antwoordpercentages weer voor de numerieke
schatting voor kernenergie. Driekwart van de respondenten denkt
dat bij ruime toepassing van kernenergie minstens één keer in de
100 jaar een ongeluk plaats vindt waarbij ongeveer 1000 slachtoffers
vallen; ruim viertiende meent dat dit minstens één keer in de 10
jaar gebeurt! Het is duidelijk dat de modale frequentieschatting
van onze respondenten (één keer per tien jaar) ver ligt boven
die van deskundigen (ook van de meer pessimistische deskundigen
zoals bijvoorbeeld de Union of Concerned Scientists).

Tabel 9.8: Geschatte frequentie van een 1000-doden-ongeluk
bij de ruime toepassing van kernenergie in Nederland

frequentie
gemiddeld I keer per jaar

percentage

6,6%

gemiddeld I keer per 10 jaar

35,3%

gemiddeld I keer per 100 jaar

32,1%

gemiddeld I keer per 1000 jaar

9,1%

gemiddeld I keer per 10.000 jaar

4,4%

gemiddeld I keer per 100.000 jaar

2,2%

gemiddeld I keer per 1000.000 jaar

0,8%

gemiddeld I keer per 10.000.000 jaar

0,8%

gemiddeld minder dan I keer per 10.000.000 jaar

1,9%

nooit

4,0%

geen antwoord

2,8%
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Kijken we naar de relatie tussen deze numerieke frequentieschatting en de ongeveer gelijk.geformuleerde veronderstelling
"de kans op grote aantallen slachtoffers (meer dan I000 in
I0 jaar)’’I), waarbij de kans werd aangegeven door middel van
verbale antwoordcategorieën, dan stellen we vast dat er weliswaar een vergelijkbaar beeld (namelijk grove overschatting) valt
te constateren maar dat de correlatie van -0,42 toch niet erg
sterk kan worden genoemd. Bij deze relatie zijn een tweetal
opmerkingen te plaatsen. Ten eerste moet worden gewezen op de
verschillen in formulering tussen beide vragen: bij de verbale schatting is de termijn vastgelegd (I0 jaar) en moet de kans
worden geschat, daarbij kan het zowel gaan om incidentele
als om continue slachtofferoorzaken. Bij de numerieke schatting
wordt juist gevraagd de kans uit te drukken in de termijn en
is de slachtofferoorzaak duidelijk beperkt tot incidentele
gebeurtenissen (ongelukken). Ten tweede zou men de matige correlatie
kunnen toeschrijven aan onzekerheid van de respondenten: zij
hebben eigenlijk weinig uitgesproken ideeën over de kansen op
slachtoffers en geven dus bij herhaalde schattingen enigszins
afwijkende antwoorden. Inderdaad bleek bij mensen die (vrij)
veel vertrouwen zeiden te hebben in hun numerieke schatting een
sterkere correlatie te bestaan tussen die numerieke schatting
en hun verbale schatting (r = -0,72) vergeleken bij mensen die
(vrij) weinig vertrouwen hadden in hun numerieke schatting
(r = -0,30)2).

In figuur 9.4 worden demografische verschillen getoond met betrekking tot de numerieke kansschatting van een 1000-doden-ongeluk in Nederland. Het blijkt dat verschillen wat betreft
deze schattingen parallel lopen aan verschillen in opleiding en
l)Deze veronderstelling maakt deel uit van het cluster "gevolgen
voor gezondheid en milieu bij dysfunctioneren" (zie tabel 6.2).

2)De drie linker antwoordcategorieën werden bij elkaar genomen
als indicatie voor "weinig vertrouwen". De drie rechter categorieën indiceerden "veel vertrouwen". De mensen die de tussengelege~
categorie hebben gebruikt bleven buiten de analyse.
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inkomen. Een uitzondering vormen de respondenten die menen dat
een dergelijk ongeluk nooit zal gebeuren. Deze bevinden zich
grotendeels in de categorie confessionele ouderen, maar omvat
slechts 4% van de respondenten. Deze demografische verschillen
zijn duidelijk anders vergeleken bij de verbale kansschatting,
waarbij de verschillen verlopen langs de politieke dimensie.

Figuur 9.4: Numerieke schatting van de kans op een ongeluk
met meer dan |000 doden (R) in de demografische
achtergrondstructuur. De labels geven de volgende
kansniveaus weer: RI = Ix per jaar, R2 = Ix per 10
jaar, R3 = Ix per 100 jaar, R4 = Ix per 1000 tim
Ix per 100.000 jaar, R5 = Ix per 1.000.000 t/m minder
dan Ix per 10.000.000 jaar, R6 = nooit.
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Wat dit vertrouwen in eigen schatting betreft: slechts weinigen
voelen zich echt zeker (8% heeft "zeer veel" of "alle" vertrouwen). Ruim een kwart van de respondenten heeft "geen enkele"
of "zeer weinig" fiducie in zijn/haar kansschatting. De meerderheid scoort in de tussengelegen cate~orieën wat dit as~ect aangaat.
Er werden geen verschillen gevonden wat betreft dit vertrouwen
tussen respondenten met verschillende demografische achtergrond.

Er bleek niet of nauwelijks een verband tussen de mate waarin
de respondent zijn/haar kansschatting vertrouwt en de hoogte
van die kans.

In tabel 9.9 staan de antwoordpercentages voor de numerieke kansschatting met betrekking tot slachtoffers van de ruime toepassing
van kolen in Nederland.

Tabel 9.9: Schatting van het aantal Nederlanders dat binnen 10 jaar
zal overlijden als gevolg van de ruime toepassing van
kolen voor de elektriciteitsopwekking.

aantal slachtoffers

percentage

geen

16%

± 10

23,8%

± 100

31,1%

± 1.000

18,4%

± I0.000

3,4%

± I00.000

0,3%

± 1.000.000

0,1%

meer dan 1.000.000

0,2%

geen antwoord

6,7%

Wanneer de numerieke schattingen van dodenaantallen bij ruime
toepassing van kolen worden omgerekend naar de schattingen voor
de ruime toepassing van kernenergie dan blijkt men duidelijk
minder doden per tijdseenheid te verwachten bij kolen dan bij
kernenergie.
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De correlatie tussen de numerieke frequentieschatting en de verbale
schatting is bij kolen 0,40 dus ongeveer gelijk aan die bij kernenergie. (Hier is de correlatie positief vanwege het feit dat er
een ander soort vraag is gesteld dan bij kernenergie, namelijk
slachtofferfrequentie.) De kanttekeningen die daar over deze relatie zijn gemaakt zijn hier eveneens van toepassing. Ook voor kolen
werd een sterkere correlatie tussen numerieke en verbale schatting
geconstateerd bij de mensen die (vrij) veel vertrouwen in hun
numerieke schatting hadden (r = 0,44) vergeleken bij de mensen die
weinig vertrouwen hadden in hun schatting (r = 0,32).

Ook hier werd niet of nauwelijks een verband gevonden tussen de
mate van vertrouwen in de schatting en de hoogte van deze schatting.
In de discussie komen we uitgebreid terug op de aehtergronden van het
onderscheid tussen verbale en numerieke schattingen.

9.5 VOORSTELBAARI~IEID VAN GEVOLGEN

Uit tabel 9.10 wordt duidelijk dat men aanzienlijk vaker gepreoccupeerd is met kernenergie dan met kolen. Ruim 40% van de
respondenten roept zich ’~rij regelmatig" of ’~eel vaak" het beeld
voor ogen van een ernstig ongeluk met kernenergie tegenover ~2% die zich
met dezelfde frequenties een voorstelling maakt van de negatieve
gevolgen van de toepassing van kolen. Wanneer de respondenten
gevraagd werd zich (tijdens het interview) een voorstelling te
maken dan bleek die voorstelling bij kernenergie ook als veel
concreter te worden beoordeeld dan bij kolen zoals blijkt uit
tabel 9.~~. Bij kolen overheersen vage, niet of weinig gedetailleerde
beeldeno Bij kernenergie is er een grotere spreiding in de antwoorden. Er is daarbij ook een groep van redelijke omvang (30%)
die de gemaakte voorstelling omschrijft als levendig en gedetailleerdo
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Tabel 9.10: Aantal keren dat men zich een beeld voor ogen roept
van een ernstig ongeluk met kernenergie of van de
negatieve gevolgen voor mens en milieu van de ruime
toepassing van kolen.

kernenergie

kolen

nooit

20,5%

52,9%

enkele keer

38,5%

33,1%

vrij regelmatig

20,3%

9,5%

heel vaak

20,6%

2,5%

0,1%

2,0%

frequentie voorstelling

geen antwoord

Tabel 9.11: Oordeel van de respondent over de eoncreetheid
van diens gemaakte voorstelling van een kernenergieongeluk of de negatieve gevolgen voor
mens en milieu van de ruime toepassing van kolen.

Omschrijving van
gemaakte voorstelling

kernenergie

kolen

vaag, zonder details

20,2%

44,8%

beelden met weinig details

21,0%

27,3%

duidelijke beelden
met enkele details

27,2%

17,4%

levendige beelden
vrij veel details

18,3%

5,9%

zeer levendige beelden
met veel details

11,9%

1,1%

1,4%

3,4%

geen antwoord
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Over de voorstelling die men zich maakte werden vervolgens enkele
vragen gesteld. Ten eerste werd gevraagd of de respondent zelf
of personen waaraan hij/zij gehecht is, voorkwamen in de gemaakte
voorstellingo Dit was het geval bij nog geen kwart van de respondenten wanneer het de kernenergie-voorstelling betrof en slechts
een tiende wanneer het om de kolen-voorstelling ging. Over het
algemeen komt de respondent zelf noch diens naasten dus voor in
de gemaakte voorstellingen van ongelukken of negatieve gevolgen.
Voorts werd gevraagd of er een tijdsaanduiding in de gemaakte
voorstelling voorkwam. In de kernenergie-voorstellingen was in
driekwart van de gevallen het tijdstip waarop een ongeluk zou
plaatsgrijpen niet duidelijk. In de kolen-voorstellingen kwam
bij 72% van de respondenten geen (duidelijke) tijdsaanduiding
voor. Als er wel op enigerlei wijze een tijdsaanduiding in de
voorstelling voorkwam dan was dit zowel voor kolen als kernenergie
het meest "binnen 10 jaar". De derde vraag betrof een eventuele
plaatsaanduiding in de voorstellingen. Bij kernenergie was voor
48% niet duidelijk waar het voorgestelde ongeluk zou gebeuren.
Bij kolen was er bij 57% geen plaatsaanduiding. Als wel duidelijk
werd in de voorstelling waar iets zou gebeuren dan was dit zowel
bij kolen als bij kernenergie veelal niet in of in de nabijheid
van de eigen woonplaats maar in het merendeel van de gevallen
"ergens in Nederland".

De drie besproken vragen kunnen worden opgevat als indicaties voor
respectievelijk emotionele, saillante, temporele en ruimtelijke
nabijheid van de voorstellingen. Gezien de lage scores op deze
variabelen (zie voor een bespreking ervan paragraaf 4.4.2.5)
kunnen de voorstellingen niet als erg levendig gekwalificeerd
worden. Bij kernenergie staat hier tegenover dat grote groepen
zich naar eigen zeggen wel geregeld (vrij) concrete voorstellingen
maken van ongelukken hetgeen een hoge "voorstelbaarheid" indiceert.
A1 met al kan geconcludeerd worden dat de voorstelbaarheid van
gevolgen met betrekking tot kolen gemiddeld gesproken nogal
gering is terwijl bij kernenergie de voorstelbaarheid een gelijkmatige verdeling te zien geeft van laag tot vrij hoog.

- 257 -

De onderlinge samenhang tussen de indicatoren van "voorstelbaarheid"
was zowel voor kolen als kernenergie niet sterk. Uitzondering vormen
de vragen naar de frequentie van voorstelling en naar de conereetheid
van de gemaakte voorstelling (correlatie bij kernenergie 0,41 en
bij kolen 0,50). Ook was er enige samenhang tussen de vragen naar
frequentie en concreetheid en de vraag naar het voorkomen in de
voorstelling van de respondent of diens naasten (zie bijlage 6 voor
kruistabellen).

Er is uiteraard gekeken naar het verband tussen de voorstelbaarheidsfactor enerzijds en enkele volgens de literatuur relevante andere
aspecten. Dit zijn attitude, gevoel van onveiligheid en risico-ernst.
Een drietal vragen vatten we hier op als indicaties voor risicoernst namelijk: a) de waargenomen kans op "zelf overlijden binnen
25 jaar" als gevolg van de ruime toepassing van de energie-optie,
b) de waargenomen kans op ’~eel slachtoffers (meer dan 1000 in
~0 jaar)" en c) de plaats die toegekend wordt aan de energie-optie
wanneer aan de respondenten gevraagd wordt vijf energie-opties te
rangordenen van meest naar minst gevaarlijk (zie paragraaf 9.4).
Van de voorstelbaarheidsindicatoren geven alleen frequentie en
gedetailleerdheid van de voorstelling correlaties te zien die
veelal hoger zijn dan 0,20 met de hierboven genoemde aspecten
(zie bijlage 6 voor een volledig overzicht van correlatie-coëfficienten). Er is nagegaan in hoeverre de frequentie waarmee een
voorstelling wordt gemaakt samenhangt met de attitude, gevoelens
van onveiligheid en waargenomen risico-ernst.
De frequentie waarmee men zich een voorstelling maakt, correleert
vrij laag met de attitude (r = -0,30 voor kernenergie en r = -0,27
voor kolen), en matig tot vrij laag met de gevoelens van onveiligheid (r = 0,38 voor kernenergie en r = 0,25 voor kolen). De relaties tussen frequentie van voorstelling en de indicatoren van
risieo-ernst zijn in het algemeen vrij laag: voor kernenergie is
er een vrij lage correlatie tussen de frequentie van voorstelling
enerzijds en de veronderstellingen met betrekking tot "zelf overlijden" en ’~eel slachtoffers" anderzijds (r = 0,29 en r = 0,29)
en een zeer lage correlatie tussen frequentie van voorstelling
en de rangordening naar gevaarlijkheid (r = -0,~0).
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Voor kolen zijn de correlaties tussen frequentie van voorstelling en de veronderstellingen laag (respectievelijk r = 0,17
en r = 0,19) en tussen frequentie van voorstelling en de rangordening iets hoger namelijk r = -0,26. De gedetailleerdheid
van de voorstelling van de respondent correleert laag met de
attitude, met onveiligheidsgevoelens en met risico-ernst.
A1 met al kan geconcludeerd worden dat de relaties tussen
voorstelbaarheid enerzijds en attitude, onveiligheidsgevoelens
en risieo-ernst anderzijds niet sterk zijn.

Op de voorstellingen die de respondenten rapporteerden aan de
enquêteurs is een inhoudsanalyse gepleegd, op basis waarvan
de inhoud van de voorstellingen systematisch is beschreven.
Deze analyse heeft plaatsgevonden op een steekproef van 300 uit
de beschikbare enquêtes. De resultaten staan beschreven in
bijlage 7.

9.6 TOEKOMSTVERWACHTINGEN, -WENSEN EN SCENARIO’S

In tabel 9.12 wordt een samenvatting gegeven van de antwoordpercentages op de vraag hoeveel procent van de elektrische
stroom in Nederland op zijn hoogst kan worden opgewekt met
behulp van kolen, kernenergie en wind. Het ging hierbij niet
om de voorkeur van de respondenten maar om wat zij technisch
haalbaar achtten. Voor kernenergie is het modale (het vaakst
gegeven) antwoord 10% van de elektriciteitsproduktie; de antwoorden zijn echter sterk gespreid (het gemiddelde ligt tussen
de 40 en 50% van de stroomproduktie).
Wat de maximale inzet van kolen betreft zijn de respondenten
iets eensgezinder: het meest gegeven antwoord is 30% van de
stroomproduktie en het gemiddelde ligt hier met 40% dichtbij.
Het modale antwoord bij wind is 10% en het gemiddelde ruim 20%.
De maximale stroomproduktie met behulp van windmolens blijft dus
in de ogen van de respondenten gemiddeld (terecht) duidelijk
achter bij de maximum inzet van kolen- en kernenergie. Tabel
9o12 maakt duidelijk dat er ook (kleine groepen mensen van mening
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zijn dat met behulp van (een van) de drie energiedragers in
het geheel géén elektriciteit of juist (vrijwel) alle
elektriciteit kan worden opgewekt.

Tabel 9.12: Geschatte maximale inzet voor de elektriciteitsproduktie per energiedrager die technisch
haalbaar zou zijn.

~

Geschat percentage maximale inzet

0%

40, 20, 30

40, 50, 60

70, 80, 90

100%

. ~ geen
antwoord

uraan

3,4%

36,5%

29,4%

~2,8%

40,4%

8,0%

kolen

3,1%

43,4%

34,4%

9,6%

5,4%

7,6%

11,2%

61,5%

13,9%

4,8%

1,3%

7,1%

wind

Uit tabel 9.13 wordt duidelijk dat men verdeeld is over de schatting
van de kans dat kolen in 2000 ruim toegepast zal worden. Waar het
uraan betreft is er een duidelijke meerderheid die verwacht dat
deze energiedrager in de toekomst ruim zal worden toegepast.
Ook van wind verwacht een meerderheid ruime toepassing (in dit
geval gedefinieerd als ~0% van de stroomproduktie) in tegenstelling
tot kolen en uraan waar ruime toepassing werd omschreven als
30 à 40%.

Tabel 9.13: De waargenomen waarschijnlijkheid van de ruime toepassing in het jaar 2000 van kolen, kernenergie
en windenergie.

Waargenomen waarschijnlijkheid
van ruime toepassing

geen
antwoord

klein

matig

groot

kolen

22,4%

37,5%

39,1%

~,0%

kernenergie

16,7%

49,5%

62,5%

1,2%

windenergie

~3,3%

28,8%

56,8%

1,0%
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Wanneer we kijken naar het verband tussen deze subjectieve
waarschijnlijkheden van ruime toepassing in 2000 en de attitude
tegenover deze ruime toepassing dan komt het volgende beeld
naar voren: de correlaties zijn laag voor kolen en kernenergie
(respectievelijk 0,17 en 0,22) en matig voor wind (r = 0,34).
Er is dus geen sterk verband tussen wat mensen willen en wat
ze in de toekomst verwachten. Men zou kunnen veronderstellen dat
de "effectiviteit van de persoonlijke bijdrage aan collectief
gedrag met betrekking tot energiekwesties" (zie paragraaf 6.4.1)
een intermediërende rol speelt waar het gaat om de relatie
tussen attitude en verwachting met betrekking tot ruime toepassing van een energiedrager. De veronderstelling luidt dan
dat een hoge waargenomen effectiviteit de correlatie tussen de
attitude en de verwachting zal verhogen. Een lage waargenomen
effectiviteit zal deze samenhang verzwakken. Voor deze veronderstelling is echter empirisch geen steun gevonden: voor verschillende niveau’s van waargenomen effectiviteit werden geen
correlatieverschillen van betekenis aangetroffen.

Opvallend is dat van degenen die een negatieve attitude hebben
tegenover de ruime toepassing van uraan (dit geldt voor ± 60%
van de respondenten) meer dan de helft het desondanks (zeer)
waarschijnlijk vindt dat deze ruime toepassing in het jaar 2000
zijn beslag zal hebben gekregen. Bij kolen doet zich dit eveneens
voor maar in minder sterke mate: van degenen met een negatieve
attitude (± 27% van de respondenten) verwacht een derde de
ruime toepassing. Bij wind is deze groep met een discrepantie
tussen attitude en verwachting klein. (Zie voor de volledige
gegevens bijlage 6.)

Tabel 9.14 geeft de aanvaardbaarheidsoordelen weer met betrekking
tot een vijftal verdelingen van de inzet van verschillende energiedragers voor de elektriciteitsproductie. Hoewel het hier dus in
feite gaat om onderdelen van energiescenario’s worden zij verder
aangeduid met de namen van die scenario’s.
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zeer onaanvaardbaar
C.E.-scenario i)

vaardbaar

aanvaardhaar

geen
antwoord

zeer aanvaardbaar

2,0%

9,6%

52,0%

34,6%

I ,8%

spreiding zonder
kernenergie

3,1%

19,9%

58,2%

~6,8%

2,0%

oliescenario

5,6%

36,5%

52,1%

3,7%

2,2%

spreiding met
kernenergie

6,6%

44,9%

46,0%

3,5%

2,1%

kernenergiescenario

26,7%

49,4%

19,2%

3,0%

1,7%

Uit deze tabel valt te concluderen dat het kernenergiescenario
voor driekwart van de respondenten onaanvaardbaar is. Over het
spreidingsscenario mét kernenergie en het oliescenario zijn de
meningen verdeeld.
Het CoE.-scenario en het spreidingsscenario zónder kernenergie
wordt door slechts kleine groepen niet acceptabel gevonden
(respectievelijk 11,6% en 23,0%).

Het merendeel van de respondenten (namelijk 86,6%) acht het C.E.scenario aanvaardbaar. Van deze groep vindt viervijfde het kernenergiescenario onaanvaardbaar. De (kleine) groep die het C.E.scenario afwijst is relatief meer geporteerd voor de twee scenario’s mét kernenergie en wijst met name het olie-scenario vaker af.
In figuur 9.5 worden onder andere deze relaties zichtbaar.

1)Wij herhalen dat ten tijde van de constructie van de vragenlijst
de precieze gegevens over de inzet van verschillende energiedragers voor de elektriciteitsproductie in het scenario van
het Centrum voor Energiebesparing (C.E.-scenario) niet beschikbaar waren. De in de vragenlijst gepresenteerde gegevens komen
echter redelijk overeen met die van het C.E.-scenario.
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De eerste horizontale dimensie geeft de dominante tegenstelling
weer van de houding tegenover kernenergie en de mate van aanvaardbaarheid van de twee scenario’s met kernenergie enerzijds en de
attitude tegenover windenergie en de mate van aanvaardbaarheid
van het C.E.-scenario anderzijds. De tweede dimensie wordt
vooral bepaald door de attitude tegenover de ruime toepassing van
kolen en de aanvaardbaarheid van het spreidingsscenario zonder
kernenergie en het oliescenario. De vector die de attitude tegenover kolen weergeeft staat vrijwel loodreeht op die welke de
attitudes tegenover kernenergie en windenergie representeren.
Het standpunt dat men inneemt tegenover de fossiele energiedragers kolen en olie staat dus los van en geeft geen aanwijzingen
over het standpunt dat men heeft tegenover de inzet van wind of
kernenergie.

Aan de respondenten zijn drie vragen gesteld over te verwachten
ontwikkelingen gegeven dat een (energie)beleid zou worden gevoerd
zoals zij dat wensten. De vragen hebben bij uitzondering betrekking op de hele energievoorziening en niet alleen op de
elektriciteitsproduktie. Tabel 9.15 geeft een overzicht van de
antwoordpercentages.

Tabel 9.15: Gewenst beleid met betrekking tot de economische
groei, het energiegebruik en de noodzakelijke
hoeveelheid energiebesparende maatregelen in het
jaar 2000.

geen
ntwoord

Economische groei vergeleken bij huidige
sterke
teruggang

lichte
teruggang

10,7

22,0

~ hetzelfde
peil
20,0
[

lichte
groei

sterke
groei

39,0

6,1

r

2,2
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Energiegebruik in 2000 vergeleken bij huidig gebruik

veel
meer

meer

evenveel

minder

veel
minder

5,7

42,5

18,8

29,7

2,7

Noodzakelijke hoeveelheid energiebesparende maatregelen om gewenste gebruik in 2000 te realiseren
geen

weinig

3,2

12,6

vrij veel

38,4

veel

zeer
veel

18,3

0,0

geen
antwoord

0,6

geen
antwoord

27,5

Uit de tabel blijkt dat de modale respondent voor het jaar
2000 vergeleken bij huidige toestand een lichte economische
groei wenst, en verwacht dat daarvoor meer energie nodig zal
zijn en vrij veel energiebesparende maatregelen. De spreiding
rond deze modale gegevens is vrij groot. Van het feit dat ruim
een kwart de derde vraag niet kon of wenste te beantwoorden kan
afgeleid worden dat voor veel mensen dit een moeilijk te beantwoorden vraag is.

Wanneer het de aanvaardbaarheid van de scenario’s betreft dan
zijn er vooral verschillen te identificeren tussen politieke
groeperingen: voorzover de beide kernenergiescenario’s aanvaardbaar gevonden worden zijn dit veelal respondenten met een politieke
voorkeur voor VVD, CDA of de kleine rechtse partijen. De verschillen tussen deze groepen en de overige respondenten bedragen
maximaal ± 19%. (Zie figuur 9.6.)
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Figuur 9.6: De mate van aanvaardbaarheid van het kernenergiescenario (KERN) en het spreidingsscenario met
kernenergie (SPM) in de demografische achtergrondstructuur.
In figuur 9.7 wordt zichEbaar dat zeer veel respondenten het
C.E.-scenario aanvaardbaar vinden. Dit is te zien aan het feit
dat de antwoordcategorieën "aanvaardbaar’~ en "zeer aanvaardbaar"
in het centrum van de figuur liggen. Degenen die dit scenario
afwijzen zijn meer te vinden onder de VVD-, CDA- en klein rechts-
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maximaal ± 14%). De meningen over de aanvaardbaarheid van het
spreidingsscenario zonder kernenergie en het oliescenario verschillen eveneens enigszins tussen respondenten met verschillende
politieke voorkeur. Deze verschillen zijn gering (maximaal 11%).
De verschillen tussen respondenten zijn dus het grootst voor
scenario’s waarin de toepassing van kernenregie een rol speelt.
Iets minder groot zijn deze voor het C.E.-scenario en het kleinst
voor het spreidingsscenario zonder kernener~ie en het oliescenario.

Figuur 9.7: De mate van aanvaardbaarheid van het C.E.-scenario (WIND),
het oliescenario (OLIE) en het spreidingsscenario zonder
kernenergie (SPZ) in de demografische achtergrondstructuur.
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Er is aan de respondenten gevraagd of men op een afstand van
minder dan 15 kilometer woont van een kerncentrale en of men op
minder dan 15 kilometer van een kolengestookte elektriciteitscentrale woont.

9.7. I SUBJECTIEF OORDEEL OVER AFSTAND EN WEP~IELIJKE AFSTAND

Van de respondenten zei 5,8% (een aantal van 65) dat men op
minder dan 15 kilometer van een kerncentrale woont. Voor het
wonen bij een kolengestookte centrale was dit percentage 12,9%
(143 respondenten).
Er is nagegaan in hoeverre dit (subjectieve) gegeven overeen kwam
met de werkelijke afstand tot een kerncentrale of kolengestookte
centrale. Het bleek dat 56 van bovengenoemde groep van 65 respondenten inderdaad in de buurt van een nucleaire installatie woonden.
Hierbij werd als limiet een straal van ± 25 kilometer aangehouden.
Het betrof de kerncentrales Dodewaard, Borssele en Doel (België),
alsmede de nucleaire installaties in Petten, Delft, Arnhem, Mol
(België), Gronau en Ahaus (Duitsland).

Een grote discrepantie bleek tussen het subjectieve oordeel en
de werkelijke afstand tot een kolengestookte elektriciteitscentrale.
Slechts 41 van de bovengenoemde 143 respondenten woonden binnen
een straal van ± 25 kilometer van een kolengestookte centrale
(Nijmegen, Geertruidenberg en Buggenum).

Het blijkt dus dat, afgezien van het feit of men op de hoogte is
van het verschil tussen een kerncentrale en andere nucleaire
installaties, men over het algemeen weet of in de eigen omgeving
1)A~~tand tot elektriciteitscentrale is in feite geen variabele
die extern aan het model is, maar een demografisch kenmerk.
Aangezien de resultaten met betrekking tot afstand voor
kolen en kernenergie het best samen besproken kunnen worden,
vindt dit in dit hoofdstuk plaats.
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zich nucleaire installaties bevinden. Daarentegen blijkt het al
dan niet gebruik van kolen voor de elektriciteitsopwekking in
de omringende elektriciteitscentrale(s) bij slechts weinigen
bekend.

9.7.2 VERSCHILLEN MET BETREKKING TOT AFSTAND

In hoofdstuk 6 en 7 is een aantal keren ingegaan op verschillen
tussen respondenten die zeiden op minder dan 15 kilometer afstand
van een kerncentrale of kolengestookte centrale te wonen en de
overige respondenten. Het betrof hier de attitudes (6.13 en 7.13),
de subjectieve normen (6.2 en 7.2) en de verhuisgeneigdheid
(6.3.1 en 7.3oi). Respondenten die zeiden op een afstand van
minder dan 15 kilometer van een kerncentrale of kolengestookte
centrale te wonen bleken niet (wat betreft kolen) of nauwelijks
(kernenergie) te verschillen in attitude tegenover het toepassen
van de betreffende opties in Nederland van de respondenten die
verder weg zeiden te wonen, hetgeen overeen stemt met wat
Ester, Van der Linden en Van der Pligt (1982) hebben gevonden.
Wel vond de eerste groep het wonen bij dergelijke centrales aanvaardbaarder dan de laatste. Wat betreft de subjectieve normen
bleek dat de verschillende groepen respondenten normatieve druk
ervaren om de voor ieder bestaande situatie te handhaven.
Dus omwonenden ervaren normatieve druk om er te blijven wonen en
verder af wonenden ervaren normatieve druk om niet in de buurt
van een centrale te gaan wonen. Deze ervaren harmonie tussen
de eigen attitude en de subjectieve norm kan veroorzaakt zijn
doordat de subjectieve normen niet erg duidelijk zijn. Het is
dan het meest comfortabele voor de respondent om consistentie
te veronderstellen.

De respondenten die dichtbij een centrale zeiden te wonen waren
niet erg geneigd om te verhuizen. De verhuisgeneigdheid van de
overige respondenten in het geval dat er een kolencentrale in de buurt
gebouwd zou worden was laag maar hoger als het om een kerncentrale
zou gaan.
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Naast de verschillen op deze items werd met betrekking tot kernenergie en kolen nagegaan in hoeverre de respondenten die dichtbij een centrale wonen ook van de overigen verschilden in antwoorden op de andere factoren in het model. Het bleek dat bij
vrijwel al deze factoren er nauwelijks sprake was van versehillen.

Wat betreft versehillen in veronderstellingen over collectief
riskant gedrag blijkt dat er alleen kleine consistente verschillen optreden bij veronderstellingen over negatief gewaardeerde gevolgen van en over mogelijke ongelukken door
ruime toepassing van kernenergie: respondenten die op minder dan
15 kilometer afstand van een kerneentrale zeiden te wonen
schatten deze waarschijnlijkheden enigszins lager, met name die
items die omwonenden het meest betreffen. De veronderstellingen
over voordelen van ruime toepassing van kernenergie alsmede de
veronderstelling over ruime toepassing va~ kolen verschilden
niet tussen respondenten die op verschillende afstand van de
centrales wonen. Dit was evenmin het geval bij de evaluaties
die werden gevraagd met betrekking tot kernenergie, kolen of
beide energieopties.

De sociale normen en de motivaties om te conformeren verschillen
niet voor groepen op verschillende afstand van de centrales.
Er werden ook geen verschillen gevonden in gedragsintenties voor
respondenten op verschillende afstanden, voor kernenergie,
noch voor kolen. Ook de steunintenties bij een referendum over
de toepassing van kernenergie of kolen verschilden niet bij
respondenten op verschillende afstand, hetgeen eveneens in
overeenstemming is met de resultaten van Ester, Van der Linden
en Van der Pligt (~982). Wat betreft vertoond gedrag ten aanzien
van de toepassing van kernenergie zijn er enkele kleine verschillen tussen respondenten die zeggen op minder dan ~5 kilometer afstand van een kerncentrale te wonen en de overigen.
De eerstgenoemden hebben minder vaak in vergelijking met de
laatsten gedragingen vertoond zoals een handtekening zetten
voor toepassing van kernenergie, deelnemen aan demonstraties
tegen kernenergie, op een politieke partij stemmen die kernenergie
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wil bevorderen, een affiche voor kernener~ie voor het raam hangen
en een anti-kernenergiebutton dragen. (De verschillen bedragen
ongeveer 10-13%.) Mensen die in de buurt van een kerncentrale
zeggen te wonen vertonen dus minder frequent een aantal gedragingen ten aanzien van kernenergie, zowel pro als contra.
Dergelijke verschillen zijn niet te vinden als het gaat om gedragingen ten aanzien van toepassing van kolen.

Op nog een aantal punten is gekeken in hoeverre verschillen bestaan tussen respondenten die naar hun overtuiging dichtbij
een centrale wonen en degenen die verderweg wonen. Onderzocht
zijn: de voorstelbaarheid van negatieve gevolgen, reactiewijzen
op dreiging, de nauwkeurigheid van numerieke kansschattingen,
de waargenomen effectiviteit van het eigen gedrag, de betrokkenheid bij het energiebeleid en kennis. Er werden alleen verschillen
gevonden bij sommige aspecten van voorstelbaarheid. Dit waren
het wel of niet betrekken van zichzelf of personen waaraan men
is gehecht in de voorstelling en de mate waarin er een plaatsaanduiding in de voorstelling aanwezig is. Met betrekking tot
kernenergie zei 43,1% van de respondenten uit de groep dichtbij
een centrale, dat men zelf of iemand waaraan men is gehecht
in de voorstelling voorkwam; bij de overige respondenten was
dit 22,1%. Deze percentages zijn voor kolen respectievelijk
14,6% en 10,5%. Verschillen met betrekking tot de plaatsaanduiding worden in tabel 9.16 weergegeven.

Met name bij kernenergie heeft de groep die op minder dan 15 kilometer van een centrale woont kennelijk meer de centrale in de
buurt bij de voorstelling betrokken dan dit met een kolencentrale het geval is. Omwonenden hebben dus vaker een voorstelling over negatieve gevolgen, die persoonlijk van aard is
dan mensen die verderweg wonen. Des te opvallender is het dat
omwonenden een positievere houding hebben en minder gevoelens
van onveiligheid zeggen te hebben.
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Tabel 9.16: Afstand tot centrales en de mate waarin in de voorstelling een plaatsaanduiding voorkomt.

kolen

kernenergie

groep <15 km

groep >15 km

groep <15 km

groep >15 km

in mijn woonplaats

7,7%

3,3%

4,6%

3,0%

op minder dan
10 km van mijn
woonplaats

7,0%

1,2%

16,9%

1,7%

ergens in mijn
provincie

7,7%

6,6%

18,5%

8,6%

ergens in
Nederland

22,4%

28,6%

27,7%

53,3%

zeer
onduidelijk

51,7%

57,4%

29,2%

49,4%
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10. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

10.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten besproken
worden. Eerst zullen de inhoudelijke aspecten belicht worden.
Deze bespreking van de resultaten over de risicobeleving van energiesystemen op basis van uraan, kolen en wind is opgebouwd volgens
het gehanteerde theoretisch model. Achtereenvolgens zullen behandeld worden: de attitudes tegenover de drie energiesystemen,
de veronderstellingen waaruit deze attitudes zijn opgebouwd,
de subjectieve en sociale normen met betrekking tot de bevordering dan wel bestrijding van energiesystemen op basis van kolen,
wind en uraan en de gedragsintenties met betrekkin~ tot het
bevorderen dan wel tegengaan van de toepassing van kolen en uraan.
Daarnaast wordt besproken: de betrokkenheid bij het energiebeleid,
de ervaren c.q. verwachte effectiviteit van het eigen gedrag in
relatie tot de besluitvorming over energiebeleidsvraagstukken,
het informatieniveau van de mensen, de behoefte aan informatie,
de wijzen van informatieverwerving en de subjectieve voorstellingen
die men zich maakt van negatieve gevolgen van de toepassing van
kolen en uraan. Verder wordt besproken hoe mensen kwantitatieve
risicoschattingen maken en hoe deze zich verhouden tot kwalitatieve
oordelen en wat het belang van het kansbegrip is in de beleving,
wat de betekenis is van de afstand tot het risicoöbject als factor
in de beleving van de risico’s, in hoeverre mensen emotionele reacties op onveiligheid vertonen. Tenslotte wordt aandacht besteed
aan de vraag hoe de oordelen over de verschillende energiesystemen
accumuleren in oordelen over de verschillende energiebeleidsscenario’s en in het bijzonder de brandstofinzetcombinaties daarvan.
Voor al deze aspecten van de risicobeleving worden waar dit zinvol is verschillen aangeduid tussen te onderscheiden groepen en
categorieën in de Nederlandse bevolking.
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Na deze inhoudelijke bespreking van de resultaen gaan we in op
de relaties tussen de verschillende componenten van de risicobeleving. Hierbij komt tegelijk de bruikbaarheid van het gehanteerde theoretisch model aan de orde.
In figuur 10.1, 10.2 en 10.3 zijn de belangrijkste componenten
van het theoretisch model aangegeven, zoals gemeten voor uraan,
kolen en wind. Tevens zijn de statistische samenhangen vermeld.
We wijzen erop dat waar uitspraken op basis van statistische
samenhangen worden vermeld deze voor de steekproef als geheel
gelden en dat deze niet noodzakelijkerwijs voor iedere ondervraagde individuee! behoeven te gelden.
Tot slot bespreken we een aantal mogelijke aanknopingspunten voor
het beleid en voor het onderzoek.

10.2 DE INHOUDELIJKE P~ESULTATEN

10.2.1 DE ATTITUDES

De ~t~~~ud~~ tegenover de ruime toepassing van kernenergie, wind en
kolen voor de opwekking van elektriciteit zijn als volgt samen te
vatten: tegenover kernenergie heeft een kleine meerderheid (58%-63%)I)
een negatieve houding. Ongeveer een kwart van de respondenten (23%-29%)I)
heeft een positieve houding. De mensen met een neutrale houding vinden
over het algemeen kernenergie wèl aanvaardbaar, hetgeen ertoe leidt
dat dit energiesysteem door 57% onaanvaardbaar wordt geacht en door
41% aanvaardbaar (2% geen antwoord).
Tegenover de toepassing van kolen heeft een kleine meerderheid (5~%-56%)I)
een positieve houding, terwijl 26%-32%I) een negatieve houding heeft.
18% heeft een neutrale houding. Een zeer grote meerderheid (80%) acht
de toepassing van kolen aanvaardbaar en 18% vindt dit niet het geval
(2% geen antwoord). Een zeer grote meerderheid van de respondenten
heeft een positieve houding tegenover de ruime toepassing van windturbines (91%-92%)I). Voor 2%-5%~) is wind geen goede optie.
!)De vermelde spreiding in de percentages heeft betrekking op de
drie verschillende formuleringen die gebruikt werden om het
concept te meten.
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de respondenten die het onaanvaardbaar vindt (1% geen antwoord).
Vergelijkenderwijs Vindt dus de ruime toepassing van wind voor de
elektriciteitsvoorziening grote ondersteuning. De toepassing van
kolen is voor een grote meerderheid aanvaardbaar en de toepassing
van kernenergie is voor een meerderheid van de respondenten onaanvaardbaar.

10.2.2 VERONDERSTELLINGEN OVER DE TOEPASSING VAN URAAN, KOLEN
EN WIND

Uit welke veronderstellingen zijn deze attitudes opgebouwd?
Voor ieder van de drie opties vallen de veronderstellingen bij analyse van de gegevens uiteen in enkele groepen van samenhangende
veronderstellingen (clusters) die samen de belangrijkste overwegingen vormen die aan de houding ten grondslag liggen. Deze
clusters vormen door hun samengesteldheid en consistentie een meer
robuuste en stabiele onderbouwing van de attitude dan losse
meningen dat afzonderlijk zouden zijn. De laatste zijn meer gevoelig voor toevallige omstandigheden en gebeurtenissen dan de
geclusterde veronderstellingen. Voor ieder van de opties wordt een
onderscheid gemaakt tussen voor- en nadelen die elk weer uit
enkele clusters bestaan. Eerst bespreken we de nadelen voor de
drie opties, daarna de voordelen.

De nadelen
Voor kolen worden de nadelen onderscheiden naar de aard van de gevolgen. Eén cluster houdt levensbedreigende gevolgen in (bijvoorbeeld slachtoffers, zelf overlijden) en een ander cluster verwijst
naar gevolgen voor gezondheid en milieu (bijvoorbeeld carapatiënten,
zure regen, smog). De waarschijnlijkheid van levensbedreigende gevolgen uit het eerste cluster acht men voor kelen laag. Gevolgen
voor gezondheid en milieu achten vrij veel mensen wèl waarschijnlijk. Het is daarbij opvallend dat men vrij algemeen de milieuproblemen van kolenverbranding erkent, maar minder duidelijk overtuigd is van gezondheidsgevolgen zoals hoofdpijn en oogirritaties
en van de gevolgen voor het klimaat. Veel meer mensen verwachten
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dat de regen zal verzuren dan dat er gevaar dreigt voor de
fauna (bijvoorbeeld de visstand in verzuurde meren). Deze verschillen suggereren dat een aantal gevolgen van milieu-aantasting voor velen nog niet zo concreet zijn. Deze conclusie is
consistent met de lage voorstelbaarheid van de milieu-aantasting door kolenverbranding, die blijkt als mensen gevraagd
wordt zelf de negatieve gevolgen van kolenverbranding voor te
stellen en te beschrijven.

Met betrekking tot de nadelige gevolgen van kernenergie komt een
onderscheid naar voren in mogelijke gevolgen bij het normale
functioneren van het systeem en gevolgen die kunnen optreden
bij dysfunctioneren.

Onder het eerste cluster met gevolgen van normaal bedrijf vallen
gevolgen als bijvoorbeeld toename van terrorisme, mensen in angst,
opslag in zoutkoepels, afhankelijkheid van uranium exporterende
landen. Onder het tweede cluster met gevolgen van dysfunctioneren
vallen gevolgen als: radioactieve hesmetting van grondwater,
slachtoffers en kanker bij omwonenden. Bij kernenergie is nog een
derde cluster benoemd. Dit betrof klassen van ongevallen zoals
bijvoorbeeld een ongeval als Harrisburg, een ongeval waarbij grootscheepse evacuatie nodig is, een soort kernbomontploffing als in
Hiroshima, vergiftiging van een gebied als de provincie Utrecht, etc.
Opvallend zijn de hoge waarschijnlijkheden die men toekent aan het
optreden van met name de zeer ernstige ongevallen, bijvoorbeeld 42%
acht de kans op totale vergiftiging van een gebied als de provincie
Utrecht zeer groot. Hoewel aan deze beoordelingen geen tijdsaanduiding was verbonden is dit een extreme schatting te noemen.
Vergelijkbare percentages werden in verband met kernenergie gevonden voor: het voorkomen van geboorteafwijkingen, grootscheepse
evacuatie en gebeurtenissen als in Harrisburg.

Met betrekking tot de toepassing van wind komen mogelijke nadelen
samen in een cluster dat betrekking heeft op levens- en milieubedreiging (zoals slachtoffers door afbrekende wieken, milieugevolgen).
De kansen dat dergelijke gevolgen zullen optreden worden zeer klein
geschat door de meeste respondenten. Wèl verwacht men in wat sterkere
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De voordelen
De voordelen van de drie opties vallen ook in enkele clusters uiteen.
Voor kolen kan een cluster onderscheiden worden met persoonlijke en
sociaal-economische voordelen zoals de toename van de koopkracht, goedkopere stroom, meer werkgelegenheid. Verder een cluster dat betrekking
heeft op het behoud van voorraden, zoals het minder snel uitputten
van de aardgasvoorraad, het minder afhankelijk zijn van olie exporterende landen en het meer olie sparen voor de derde wereld.
Tenslotte kwam een cluster naar voren over de schaal van de elektriciteitsvoorziening en de betekenis daarvan voor de ervaren eigen
invloed. Hieronder vielen gevolgen als: groot- versus kleinsehalige
stroomvoorziening, zeggenschap van gemeente en provincie en de
persoonlijke invloed.
De kans op persoonlijke voordelen ten gevolge van de inzet van
kolen vindt men over het algemeen vrij klein. Iets meer verwacht
men sociaa!-economische voordelen voor de samenleving als geheel.
Over de vraag of koleninzet tot een groot- of kleinschalige structuur
leidt zijn de meningen verdeeld. Men acht de kans echter klein dat
deze optie tot meer zeggenschap van provincie en gemeente leidt of
tot meer inspraak van de burger. De voorkeuren voor een groot- of
kleinschalige stroomvoorziening, zowel gelet op technische als bestuurlijke aspecten zijn zeer gespreid. De verschillen zijn niet
terug te voeren op de onderscheiden sociale of demografische categorieën.
Bij de interpretatie van deze resultaten over kolen dient men zich
te realiseren, dat de kennis over de toepassing van kolen bij veel
mensen gebrekkig is. Meer dan een derde weet niet dat kolen vooral
gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit.

Naast de veronderstellingen over kernenergie die onder de categorie
nadelen kunnen worden gerangschikt worden evenals bij kolen drie
clusters met voordelen (empirisch) onderscheiden:
I° een cluster met persoonlijke en sociaal-economische voordelen
2° een cluster over de schaal van de stroomvoorziening en
3° een cluster over het behoud van fossiele voorraden.

De waarschijnlijkheid van persoonlijke en sociaal-economische voor-
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wordt gevonden als gevolg van kernenergie. Kernenergie wordt duidelijk
met een grootschalige stroomvoorziening verbonden. Men verwacht
daarbij de noodzaak van veel controle en beveiliging, hetgeen op
zich overigens niet negatief wordt beoordeeld. De kans dat versobering van het leven voorkomen wordt door kernenergie acht men in
het algemeen klein. De respondenten zijn wel van mening dat de toepassing van kernenergie gunstig is voor het behoud van voorraden en
de onafhankelijkheid van olie exporterende landen.

Bij wind vallen de niet-nadelen uiteen in enerzijds persoonlijke
en samenlevings-voordelen en anderzijds weer de schaal van de stroomvoorziening. Vooral de kans op voordelen voor de samenleving wordt
vrij hoog geschat; persoonlijke voordelen acht men matig waarschijnlijk (zoals ook bij kolen en kernenergie).
Wind wordt duidelijk gezien als de meest kleinschalige stroomvoorziening (van de drie) en ook met de meeste kans dat gemeente en
provincie daar meer zeggenschap over kunnen hebben.

Kwalitatieve kenmerken
De laatste groep van veronderstellingen over de drie opties heeft
betrekking op een aantal kwalitatieve kenmerken van risico’s en
negatieve gevolgen. Eén daarvan kwam reeds aan de orde namelijk
de verwachte eigen invloed.
De grootste kwalitatieve verschillen tussen de risico’s van kolen
en uraan zijn dat men meer verwacht dat uraan leidt tot blootstelling
aan negatieve gevolgen die je niet merkt, dat veel meer mensen verwachten persoonlijk getroffen te worden door een kernongeval dan
door de negatieve gevolgen van kolen, dat kernongevallen als catastrofaalvan karakter worden gezien en niet als geleidelijk zoals de
negatieve gevolgen van kolen en dat de risico’s van uraan minder
bekend en vertrouwd zijn dan die van kolen.
De risico’s van wind vindt men niet erg vertrouwd, maar men is zeer
duidelijk over de grote zichtbaarheid van de gevaren en men verwacht simpelweg weinig negatieve gevolgen, geleidelijke noch direkte. Als we bovengenoemde kwalitatieve kenmerken onder de algemene noemer "beheersbaarheid" brengen dan worden de risico’s
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van uraan als het minst beheersbaar beoordeeld, die van wind als
het meest beheersbaar en de risico’s van kolen nemen een tussenpositie in.

Samenvatting van de conclusies over de veronderstellingen
De analyse van veronderstellingen samenvattend: voor alle drie
opties liggen vergelijkbare clusters van argumenten ten grondslag
aan de attitude. De nadelen voor veiligheid, gezondheid en milieu
wegen het zwaarst.
Hierbij doet zich een verschil voor tussen kolen en kernenergie.
Bij kolen wordt onderscheid gemaakt tussen het soort gevolgen waarbij de gevolgen van levensbedreigende aard minder verwacht worden
dan gevolgen voor gezondheid en milieu.
Bij kernenergie is ook het onderscheid relevant naar de oo~zaak
van de negatieve gevolgen, gevolgen van storingen en de implicaties
van normaal bedrijf. Met name de ten gevolge van storingen mogelijkerwijs optredende catastrofale gevolgen worden sterk met de toepassing van kernenergie verbonden, vee! sterker dan dit bij kolen
en zeker bij wind het geval is.
Daarnaast zijn de sociaal-economische voordelen zeer belangrijk.
Voor kolen en kernenergie worden deze beide matig beoordeeld en voor
wind het grootst. De wetenschappelijke waarde van kernenergie wordt
wèl erkend.
Nederlanders verschillen sterk in hun waardering voor een grootschalige dan wel kleinschalige stroomvoorziening. Een lichte voorkeur gaat uit naar kleinschaligheid en meer zeggenschap voor de
lagere overheden. Indien de drie opties vergeleken worden dan wordt
kernenergie als meest grootschalige bestempeld en wind als de meest
kleinschalige. De toepassing van kolen neemt een tussenpositie in.
Voor de meeste mensen blijkt echter het argument van de schaal van
de stroomvoorziening niet van veel belang, hetgeen blijkt uit het
ontbreken van enige samenhang met hun houding.
De mate waarin de toepassing van de verschillende energiesystemen
leidt tot meer (politie)contrôle en beveiliging (dit wordt ook
wel het politiestaatargument genoemd) blijkt nauwelijks van betekenis voor de houdingen van de respondenten. De waarderingen zijn
in het algemeen ook sterk positief. Ook de mate van persoonlijke
zeggenschap over de beslissing om de risicodragende activiteit te
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beginnen die samenhangt met de notie van vrijwilligheid van blootstelling, blijkt niet van erg veel belang voor de uiteindelijke
attitude. Psychologisch gezien is de onzichtbaarheid en onbekendheid van straling belangrijk, naast het catastrofale karakter van
de risico’s van kernenergie.
De in verhouding met kolen negatievere houding tegenover kernenergie
kan dus grotendeels verklaard worden uit de aard van de negatieve
gevolgen die men verwacht en niet uit verschillen in verwachte voordelen. Daar komt bij, dat de kans dat deze gevolgen optreden extreem
hoog wordt geschat. De zeer gunstige houding tegenover wind in vergelijking met kernenergie en kolen hangt samen met de verwachting van
minder negatieve gevolgen èn meer positieve gevolgen voor de consument
zelf en de samenleving als geheel.
Als we de meningen van voor- en tegenstanders van kernenergie tegenover
elkaar zetten dan blijkt ten eerste dat er toch minder sprake is van
homogene gepolariseerde kampen dan op het eerste gezicht verwacht
zou worden. Het is niet zo dat de ene groep (de voorstanders) automatisch de voordelen hoog en de nadelen laag inschat en de andere
groep (de tegenstanders) andersom. Er zijn ook veel respondenten,
die de nadelen èn de voordelen allebei laag of allebei hoog beoordelen.
Wèl is het natuurlijk zo dat gemi~del~ de tegenstanders de nadelen
en met name de kansen op ernstige ongevallen hoger schatten dan
voorstanders en dat voorstanders ~emiddeld de sociaal~economische
voordelen sterker aan kernenergie verbinden.

Voor kolen doet zich een vergelijkbaar patroon voor: de mening over
de socia~-economische voordelen valt niet te voorspellen uit de
veronderstellingen over negatieve gevolgen. Gemiddeld doen zich
wel verschillen voor tussen voor- en tegenstanders: bij kolen ligt
het grootste verschil bij de gevolgen voor gezondheid
en milieu, die door tegenstanders in sterkere mate worden verwacht.
Ten aanzien van de verwachte voordelen is de situatie g~mid~~l~
andersom.

Wonen bij een centrale
Het zelf wonen bij een kerncentrale is onaanvaardbaar voor een
meerderheid van de bevolking. Dit zelf wonen bij een centrale wordt
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vaker onaanvaardbaar geacht dan de algemene collectieve beslissing
om in Nederland meer kerncentrales bij te bouwen. Hierbij doen zich
opmerkelijke verschillen voor tussen mensen die reeds dicht bij
een centrale wonen en anderen. Omwonenden zelf vinden het wonen
bij de centrale veel vaker aanvaardbaar dan mensen die verder weg
wonen. Op dit aspect komen we nog terug bij de bespreking van
de factor "afstand tot het risico-object".
Het zelf wonen in de buurt van een kolencentrale wordt door een
meerderheid van de respondentenwèl aanvaardbaar geacht. Ook hier
doen zich echter verschillen voor tussen degenen die daar reeds
wonen en de anderen. Het wonen nabij een windmolen lijkt voor een
overgrote meerderheid aanvaardbaar. In dit onderzoek is niet nagegaan of het feitelijk wonen daar nog verandering in zal brengen
en of de grootte van de molen van belang is.

~0.2.3 SOCIALE NORMEN

Ervaren respondenten ~o~~~i~ue i~~lo~d bij hun reacties op de
drie energiesystemen?
De norm die men algemeen ervaart (subjectieve norm) met betrekking
tot de stellingname tegenover de ruime toepassing van
voor de opwekking van elektriciteit is overwegend neutraal tot
positief van aard. Met betrekking tot het standpunt tegenover
k~~n~n~rg~~ ervaart een kleine méérderheid een subjectieve norm
om tegen te zijn. Voor een positief standpunt tegenover
~~~Pgi~ ervaart men steunende sociale normen. Met betrekking tot
kolen en kernenergie blijken de overheid en de energiedeskundigen
onbelangrijk voor de sterkte van de totale subjectieve normatieve
invloed. Deze conclusie blijkt uit de geringe statistische samenhang tussen enerzijds de normatieve beZnvloeding die men ervaart
vanuit de overheid en deskundigen (sociale normen) en anderzijds de
subjectieve norm (zie model). De respondenten geven echter zelf aan
de mening van de deskundigen wèl belangrijk te vinden. Blijkbaar vinden
mensen het sociaal wenselijk zich door deskundigen te laten be[nvloeden, maar gebeurt dit feitelijk in veel mindere mate.
Wèl van betekenis blijken de sociale normen die worden toegeschreven
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en de politieke partij van de voorkeur.
De vanuit de politieke partij ervaren normatieve druk kan (met
name met betrekking tot kolen) berusten op projectie (het toeschrijven van het eigen standpunt aan iemand waarvan men het
standpunt niet eens kent). De standpunten van de meeste politieke
partijen over de toepassing van kolen zijn (nog) niet erg sterk
geprofileerd.
Verrassend is de normatieve invloed, die men vanuit de milieubeweging ervaart met betrekking tot de inzet van kolen: de
grootste minderheid (bijna de helft van de bevolking) ervaart
normatieve ondersteuning om de grotere inzet van kolen na te
streven. Daarbij gevoegd het feit dat de mening van de milieubeweging door de meeste mensen als vrij belangrijk wordt gezien,
stimuleert de milieubeweging dus een positieve stelllngname onder
de bevolking ten aanzien van de ruime toepassing van kolen. Afgezien van deze merkwaardige situatie rondom de milieubeweging en
de belangrijke rol van de politieke partijen, blijkt dat de
persoonlijke stellingname meer bepaald wordt binnen de directe
sociale omgeving. Het "openbare circuit" is van minder betekenis.
Er kan echter wel indirecte invloed zijn van overheid en deskundigen. De via de massamedia verspreide informatie speelt een
agendabepalende rol mee in onderlinge discussies, die uiteindelijk tot standpunten leiden. Bij de discussie over het theoretische
model gaan we dieper in op deze processen van normatieve belnvloeding.

10.2.4 GEDRAGSINTENTIES
De gedragsintenties met betrekking tot de toepassing van ko~e~ vallen
uiteen in twee categorieën: intenties om te steunen (gesprekken,
handtekening etc.) en intenties om te bestrijden (idem). Deze twee
categorieën blijken voor kolen onafhankelijk van elkaar hetgeen
wil zeggen dat het niet bereid zijn te steunen nog niet betekent
dat men wil bestrijden en andersom. Er is dus een categorie die de
toepassing van kolen daadwerkelijk steunt noch bestrijdt. Wat betreft de toepassing van kolen is dit een grote categorie. Voor
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kernenergie geldt hetzelfde principe, hoewel in iets mindere mate.
Bij kernenergie komt nog een tweede onderscheid in intenties naar
voren, dat samenhangt met het soort gedrag. Er kan onderscheiden
worden tussen actief versus meer passief verzet. Onder passief verzet vallen bijvoorbeeld intenties als: handtekening zetten en debatteren. Onder meer actief verzet vallen intenties als: demonstreren, vergaderingen bezoeken en buttons dragen. Bij de steunintenties komt dit onderscheid minder nadrukkelijk naar voren.

De intenties met betrekking tot kolen zijn meer steunend dan bestrijdend, maar over het algemeen zijn de intenties zwak. Met name
linkse jongeren blijken het meest geneigd zich tegen de inzet
van kolen te verzetten. Mensen uit de lagere sociale klasse zijn
relatief het meest steunend in hun intenties. Ouderen zijn iets
positiever dan jongeren.
Voor kernenergie hebben wel veel respondenten intenties om te
bestrijden, maar voornamelijk de intenties van de meer passieve
soort.

Hoge waargenomen effectiviteit van de persoonlijke bijdrage aan
collectief gedrag met betrekking tot energiekwesties en hoge betrokkenheid bij het energiebeleid bleek de in het theoretische
model veronderstelde correlatie tussen attitude en intenties te
versterken. Lage waargenomen effectiviteit en lage betrokkenheid
verzwakte deze relatie.
Dus naarmate men zich meer betrokken voelt bij het energiebeleid
en meer verwacht van het daarop gerichte eigen handelen, zet men
de eigen attitude meer om in gedragsintenties. Voor velen is deze
betrokkenheid laag (zie ook paragraaf 4.3.7). Eén van de gedragsintenties betrof het stemgedrag in geval van een referendum
over elektriciteitscentrales. Bij zo’n referendum zou 32% voor de
uitbreiding van het aantal kolencentrales stemmen. Dit percentage
is laag, gezien de positieve attitude tegenover de ruime toepassing van kolencentrales.
Bij kolen is de groote minderheid (41%) voor de handhaving van
het bestaande potentieel en slechts 5% voor sluiting daarvan.
Vóór de uitbreiding van het aantal kerncentrales zou 12% stemmen,
hetgeen gezien de 25% respondenten met een positieve attitude
ook laag is, wèl zijn er bij kernenergie grote minderheden

- 286 -

(respectievelijk 46% en 41%) voor sluiten dan wel handhaven van
het reeds aanwezig potentieel. De hier voor zowel kolen als kernenergie gesignaleerde discrepantie tussen attitude en (stem)gedrag kan voortkomen uit de idee dat de stroomvoorziening geen of
niet veel uitbreiding behoeft of dat er nog aantrekkelijker alternatieven bestaan.
De laatste verklaring wordt ondersteund doordat blijkt dat bij
vergelijking van vijf energiedragers voor elektriciteitsopwekking
kernenergie zowel qua voordelen als qua gevaarlijkheid het ongunstigst werd beoordeeld, gevolgd door kolen. Op beide aspecten
werd de toepassing van wind het meest positief beoordeeld, terwijl
olie en gas middenposities innemen.

De verhuisgeneigdheid om reden van de aanwezigheid van een kolencentrale blijkt gering. In het geval van de kerncentrale is
de geneigdheid van omwonenden, die de daad bij het woord zouden
moeten voegen, gering. De meer hypothetische verhuisgeneigdheid
van verder weg wonenden in het geval dat een centrale in hun buurt
zou worden gebouwd, is groter.

10.2.5 GROEPSVERSCHILLEN

Zijn er verschillen tussen verschillende bevolkingsgroapen en categorieën? In relatie tot kolen zijn de verschillen voornamelijk terug
te voeren op sociaal-economische verschillen. Respondenten uit de
lagere inkomens- en opleidingscategorieën staan positiever tegenover de toepassing van kolen dan respondenten uit de hogere ~ategorieën.
Congruent hiermee zijn de verschillen in subjectieve normen en intenties. De verschillen zijn echter zeer klein.
Ten aanzien van kernenergie zijn de verschillen in veronderstellingen,
attitudes, intenties en normen terug te voeren op verschillende
politieke opvattingen. VVD-aanhangers hebben vaker een uitgesproken
standpunt vóór kernenergie~ CDA- en klein recbts-stemmers neutraal
tot positief en stemmers op het linkse blok, PvdA en da kleine linkse
partijen hebben een duidelijk standpunt tegen kernenergie. De D’66aanhang neemt een tussenpositie in. Andere verschillen tussen
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Er blijken met betrekking tot kernenergie géén verschillen afhankelijk van opleidingsniveau.
Dat de verschillen bij kolen- en kernenergie op verschillende
dimensies liggen (sociaal-economische status voor kolen versus
politieke opvattingen voor kernenergie) geeft het verschil weer
tussen de discussies over deze twee systemen. De inzet van kolen
is minder duidelijk politiek getint. Het informatie~ivea~ is hierbij
een belangrijke factor. Uit het onderzoek blijkt ook dat lager opgeleiden het minst goed ge[nformeerd zijn en ook de minste behoefte
aan informatie hebben .

Informatieverwerving
Met name ten aanzien van kolen blijkt dus een kenniskloof tussen
hoger en lager opgeleiden.
Van uraan weten de meeste mensen wel dat het gebruikt wordt in de
energievoorziening en voor de opwekking van elektriciteit. Voor
kolen ligt dit geheel anders. Bijna eenderde is hier niet van op
de hoogte.
De hoger opgeleiden verwerven meer informatie via de media dan
de mensen met een lagere opleiding. Voor dit meer algemene verschijnsel zijn meerdere verklaringen te geven (zie ook hoofdstuk 4): a) men heeft meer verwervingsvaardigheden (lezen, bevattingsvermogen en dergelijke), b) omdat men vaak al meer informatie bezit,is men meer attent op nieuwe informatie, c) hoog opgeleiden
hebben vaak meer relevante sociale contacten en referentiepersonen,
die de kans op discussie over sociaal belangwekkende onderwerpen
verhogen.
Een andere belangrijke reden blijkt het belang dat mensen hechten
aan de informatie (Genova en Greenberg, 1979). In dit verband is
de lage betrokkenheid relevant die met name de laag opgeleiden voelen
met betrekking tot het energievraagstuk. Het ontbreken van interesse
voor nieuwe informatie gaat samen met gevoelens van machteloosheid
of buitengesloten zijn. Bij de bespreking van de factor betrokkenheid komen we nog terug op dit aspect.
Vooral het sociale nut blijkt een factor van betekenis: men verwerft informatie door sociale interactie, maar ook verwerft men
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informatie ten behoeve van sociale interactie.
De kenniskloof tussen hoog en laag opgeleiden kan verder groeien
doordat met name de nogal wetenschappelijke informatie die met
betrekking tot het energiebeleid wordt verspreid vaak niet voldoende via de geschikte media en niet langdurig genoeg en met
voldoende herhaling wordt verspreid. Voor kernenergie ligt dit
waarschijnlijk anders. De omvang van de informatie hierover is
groot. De verschillen in inhoud, variërend over de media zijn niet
bekend. Een studie hiervan zou nuttig en waardevol zijn.
Het informatieniveau kan in de toekomst wel toenemen, zeker wanneer
de nadelige effecten van kolen op het milieu nadrukkelijker op de
politieke agenda zullen worden geplaatst. De mate waarin de milieubeweging erin slaagt haar bezwaren duidelijker aan de bevolking
over te brengen, vormt hierbij een factor van betekenis. De meeste
respondenten echter vinden dat hun informatieniveau over de
energiebronnen voldoende is maar zijn wel ge~nteresseerd in wat
meer informatie. Opvallend is dat de respondenten met het laagste
informatieniveau de meest positieve houding hebben tegenover de
inzet van kolen. Voor kernenergie is er géén verband tussen de
houding en het informatieniveau. Dit verschil verwijst naar een
algemeen verschil tussen de houdingen tegenover kernenergie en
kolen. Voor- en tegenstanders van kolen verschillen met name in
opleiding en kennis: de laagst opgeleiden en slechtst gelnformeerden zijn vaker voor de inzet van kolen dan minder laag opgeleiden.
Voor- en tegenstanders van kernenergie onderscheiden zich sterk
langs de politieke dimensie: progressieve ster~~ers zijn vaker
tegen dan confessionele en liberale stemmers. De kennis van cijfers
uit technische risicoanalyses (zie ook de sectie in deze discussie
over numerieke kansschattingen), speelt hierbij nauwelijks een
rol. In het licht van het voorgaande is de tegenstelling tussen
voorstanders van kernenergie versus die van kolen een te simpele
voorstelling. Voor alle vier combinaties van kolen en kernenergie
(dus allebei toepassen, geen van beiden of één van de twee) zijn
pleitbezorgers te vinden. Bij de bespreking van scenario’s
komen we hier nog op terug.
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Opmerkelijk is dat het steeds in ander onderzoek aangetroffen verschil
tussen mannen en vrouwen met betrekking tot hun houding tegenover
kernenergie verdwenen is. Dit kan een gevolg zijn van de voortgeschreden meningsvorming onder de Nederlandse bevolking. Mede
op basis van resultaten uit eerdere studies (zie hoofdstuk 3)
kan vastgesteld worden dat meer mannen een negatieve houding hebben
gekregen.
In een onlangs verricht Leids onderzoek (Weenig, 1983) dat speciaal op de versehillen tussen mannen en vrouwen in beleving van
risico’s van kernenergie was gericht werden ook geen sexeverschillen
wat betreft attitudes tegen kernenergie aangetroffen. Er bleken
wèl nog versehillen te bestaan in de veronderstellingen over de
gevolgen voor veiligheid en gezondheid. Deze worden door vrouwen
in sterkere mate verwacht. Deze veronderstellingen bleken vooral
samen te gaan met meer stress-reacties bij vrouwen èn een meer
negatieve houding tegenover technologie in het algemeen. Met name
deze laatste factor blijkt van betekenis. Bij vergelijking van
technisch opgeleide vrouwen en mannen bleken zowel de cognitieve
verschillen met betrekking tot veiligheid en gezondheid als de
emotionele verschillen in de vorm van stress-reacties tussen mannen
en vrouwen verdwenen. Tegelijkertijd bestaan er wel sterke verschillen tussen technisch en niet-technisch geörienteerde vrouwen
op deze punten.

Leeftijd
Leeftijdsverschillen komen vooral tot uiting in de mate waarin
men intenties heeft de toepassing van met name kernenergie actief
dan wel meer passief te bestrijden: jongeren zijn vaker geneigd
tot meer actief verzet.

Tot slot een politiek verschil met betrekking tot de toepassing
van kolen. Binnen de groep van linkse kíezers blijken klein linksaanhangers vaker de toepassing van kolen te willen bestrijden,
terwijl PvdA-ste~mners dit juist vaker willen steunen.
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10.2.6 VOORSTELBAARHEID VAN NEGATIEVE GEVOLGEN

In het onderzoek is de voorstelbaarheid van de negatieve gevolgen bestudeerd. Uit een aantal studies (zie hoofdstuk 3)
komt dit aspect als relevant naar voren vooral in relatie tot
de subjectieve risico-ernst. In dit onderzoek heeft deze factor
vorm gekregen op basis van theoretische veronderstellingen van
Nisbett en Ross (~981) en Tesser (1978). De data wijzen uit dat
met name de frequentie en gedetailleerdheid van de voorstelling
het best samenhangen met de subjectieve risico-ernst. Dat wil
zeggen dat naarmate mensen vaker en in groter detail zich een
voorstelling maken van mogelijke negatieve gevolgen, zij deze
gevolgen ook als ernstiger inschatten.
De parameters van Nisbett en Ross met betrekking tot de sociale,
temporele en ruimtelijke nabijheid blijken van weinig belang.
Over kolen en kernenergie zijn de voorstellingen verschillend.
Voorstellingen over negatieve gevolgen van kolenverbranding voor
de opwekking van elektriciteit zijn vaak vaag en weinig gedetailleerd. De voorstellingen over negatieve gevolgen van
kernenergie zijn vaker levendig en met meer details.
De aandacht die aan beide energiesystemen in de media is besteed
zal medebepalend zijn voor deze situatie. Vooral de televisie,
die voor de meeste mensen de belangrijkste informatiebron is,
kan bij het genereren van voorstellingen een factor van betekenis
zijn. De implicaties voor de houding van de wel verwachte, maar
nog vrij onvoorstelbare en abstracte milieugevolgen van kolenverbranding kunnen door meer media-aandacht sterk toenemen (bijvoorbeeld zure regen en dode meren).

10.2.7 NUMERIEKE EN VERBALE RISICOSCHATTINGEN

Hoe goed maken mensen numerieke risicoschattingen? Zoals ook in
het literatuurgedeelte (hoofdstuk 3) reeds werd geconcludeerd
zijn mensen onnauwkeurig in het schatten van de kansen. Leken vertonen een systematische afwijking bij het schatten van kansen vooral
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als het de extreme kansgebieden betreft. Men onderschat de
frequentie van zeer vaak voorkomende gebeurtenissen en men overschat de frequentie van zeer zelden optredende gebeurtenissen.
Vooral voor een ongeluk met een kerncentrale zijn de schattingen
van de kans op een 1000-doden-ongeluk extreem hoog en veel hoger
dan de schattingen van de meest pessimistische deskundigen. Het
is voor mensen blijkbaar erg moeilijk om schattingen te maken
met name in het gebied van de zeer kleine kansen. De differentiatie tussen bijvoorbeeld 1:10 4 of 1:10 6 is een abstracte
operatie, waarbij het voorstellingsvermogen tekort schiet. De
relatie tussen verhale en numerieke schattingen is redelijk maar
niet erg sterk. Het beeld van de overschattingen is overeenkomstig.
Dat de relatie niet sterker is kan veroorzaakt zijn door verschillen in de vraagstelling, zoals aangeduid in hoofdstuk 9.
Een tweede oorzaak kan liggen in het geringe vertrouwen dat men
in de eigen schatting stelt. Een ondersteuning voor deze veronderstelling is dat de relatie tussen numerieke en verbale schatting
sterker is voor degenen die zeggen vertrouwen te hebben in de
juistheid van hun schatting.
Een interessant verschil tussen verbale en numerieke schattingen
betreft de demografische verschillen. We hebben beschreven, dat
de kansen op negatieve gevolgen van kernenergie verschillend beoordeeld werden afhankelijk van politieke voorkeur. Bij de numerieke
schattingen echter doen zich verschillen voor afhankelijk van opIeiding: beter opgeleiden schatten de kansen op ernstige ongevallen numeriek lager in dan lager opgeleiden. De beter opgeleiden
hebben dus waarschijnlijk meer kennis van de cijfers die door
deskundigen worden gepresenteerd. Deze verklaring is consistent
met de reeds besproken verschillen in informatieverwerving.
Belangwekkend is dat deze grotere kennis niet tot uiting komt in
de algemene attitude tegenover kernenergie.
De veronderstelling dat leken in hun risicovaststelling het kansaspect niet mee laten wegen wordt in dit onderzoek niettemin ~~e~
bevestigd. Hier zou sprake van zijn indien waarschijnlijkheidsoordelen niet zouden doorklinken in de houding ongeacht of die
kansschattingen reëel of irreëel zijn. Uit de resultaten komt
echter naar voren dat de verbale subjectieve waarschijnlijkheids-
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De mate waarin men de kansen op ernstige ongevallen en schade ten
gevolge van het gebruik van kernenergie hoog insohat, hangt sterk
samen met de houding tegenover dit energiesysteem. Respondenten
die de kans in verbale termen hoog inschatten hebben dus een meer
negatieve houding dan respondenten die deze kansen laag vinden.
De rol van de media in relatie tot de overschatte kansen op
ongevallen is nog niet eenduidig vast te stellen. Een mediaanalyse zou hierin kunnen voorzien.

Wat betreft kolen worden vergelijkbare, maar minder extreme
resultaten gevonden. De verschillen in numerieke schattingen tussen
leken en deskundigen zijn kleiner. De respondenten zijn minder
extreem in het verwachte aantal doden per tijdseenheid dan bij
kernenergie. De relatie tussen verbale en numerieke risicoschattingen
is matig, overeenkomstig die bij kernenergie.

Deze resultaten over verschillende vormen van risicoschattingen
roepen vragen op over de aard van het kansbegrip dat door leken
wordt gehanteerd. Blij kbaar sluit dit niet nauw aan op het statistische begrip waarschijn!ijkheid. Veel meer lijkt er sprake van
een (andere) associatiemaat. Men verbindt gevolgen aan een object
of activiteit. De sterkte van de associatie kan verschillen.
Dit associatiebegrip vindt een parallel in het begrip ’~elief
strength" uit de sociaal-psychologische attitudetheorie. "Belief
strength" geeft de sterkte weer van de koppeling tussen een
object of activiteit en een gevolg, implicatie of ker~erk daarvan.
Deze sterkte is niet slechts afhankelijk van de statistische relatie. Er kunnen ook factoren een rol spelen zoals de kenmerkendheid van de relatie tussen object en gevolg. Kernenergie (object)
bepaalt bijvoorbeeld in de ogen van velen de aanwezigheid van
radioactiviteit en eventuele besmetting of bestraling (gevolg).
Doordat de relatie zo specifiek is kan de associatie sterk zijn,
ondanks de lage statistische waarschijnlijkheden. In dit verband
is ook het begrip "saliency" relevant. Het verwijst naar het belang
en de beschikbaarheid van veronderstellingen. Op basis van research
naar concentratie, bevattingsvermogen en informatieverwerking kan
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geconcludeerd worden dat een individumaar een beperkt aantal
veronderstellingen paraat heeft ter onderbouwing van zijn
attitude. De veronderstellingen, die wel paraat zijn worden "salient"
genoemd. Voor deze veronderstellingen geldt vaak dat de sterkte
van de associatie tussen object en gevolg in termen van waarschijnlijkheid ook sterk is (Fishbein, 1963, Kaplan en Fishbein, 1969).
Door verbale en kwantitatieve kansschattingen vanuit de sociaalpsychologische attitude- en attributietheorie te verklaren ontstaat
ook een hechter theoretisch fundament voor reeds eerder gevonden
afwijkingen en onnauwkeurigheden bij het schatten van kansen voor
leken. Bijvoorbeeld de zogenaamde heuristiek van "beschikbaarheid"
(Tversky en Kahneman, 1974, zie ook hoofdstuk 3) laat zich gemakkelijk begrijpen met behulp van de hierboven besproken begrippen.

~0.2.8 ANGSTGEVOELENS EN REACTIEWIJZEN OPDREIGING

Voelt men zich onveilig en hoe reageert men hierop? Hoewel in dit
onderzoek de nadruk niet op g~~o~~~n~ van onveiligheid ligt zijn
niettemin een aantal gegevens verzameld, die hierop betrekking
hebben. Gezien de vrij beperkte omvang presenteren we deze met
gepaste voorzichtigheid.
De toepassing van windenergie leidt niet of nauwelijks tot gevoelens van onveiligheid onder de bevolking. Ten gevolge van de
inzet van kolen treden betrekkelijk weinig gevoelens van onveiligheid op (5% vindt het een nogal beangstigende gedachte en I% voelt
zich zeer onveilig). Voor kernenergie zijn de onveiligheids gevoelens
aanzienlijk sterker: het percentage van 9% dat zich uitgesproken
onveilig en angstig zegt te voelen is hoog te noemen. Wat de reactiewijzen betreft komt voor kolen de adapterende reactiewijze het
meeste voor. Men schikt zich dus in de situatie en aanvaardt het
risico. Stress komt in verband met kolen nauwelijks voor. Op kernenergie komen wel stress-reacties voor: 40 à 11% zegt soms of vaker
slaapstoornissen en eoncentratieproblemen te hebben. In meerderheid reageert men niet-adapterend, niet erg defensief en wel vrij
alert. Duidelijk is ook de dominante samenhang die voor kernenergie
bestaat tussen onveiligheids-gevoelensen attitude. Met name de
mensen die zich angstig voelen, stress ervaren en/of alert zijn
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hebben een negatieve houding. De emotionele reactiewijze valt ook
sterk samen met oordelen over de kansen op een aantal ernstige
gevolgen, zoals grote aantallen slachtoffers, genetische afwijkingen
en zelf komen te overlijden. Mensen die alert zijn voor de risico’s
van kernenergie èn mensen die zich angstig voelen en stress-symptomen
zeggen te hebben schatten de kansen op bovengenoemde negatieve gevolgen duidelijk hoger in dan mensen die zich neerleggen bij de
risico’s (adaptief) of die zich ervan afkeren (defensief).

10.2.90IIWONENDEN VAN EEN CENTRALE

Zijn er verschillen in de risicobeleving tussen omwonenden en
mensen die verder weg wonen? Mensen die dichtbij een kerncentrale
wonen, vinden kernenergie voor de opwekking van elektriciteit iets
~~~~ aanvaardbaar dan mensen die verder weg wonen. Het wonen bij de
centrale vinden de bewoners zelf véél vaker aanvaardbaar dan anderen.
Deze verschillen in houding zijn terug te voeren op verschillen
in de veronderstellingen over de n~g~~~~~~ gevolgen van kernenergie,
omwonenden achten de negatieve gevolgen dus ook minder. Deze verschillen doen zich niet voor met betrekking tot veronderstelllngen
over sociaal-economische voordelen. Bij kolen zijn de verschillen
tussen omwonenden en anderen ook aanwezig, maar wel minder sterk.
Het wonen in de buurt van een kolencentrale is voor de meerderheid
aanvaardbaar, de verschillen in houding tussen de omwonenden en
anderen zijn vergelijkbaar met kernenergie: het wonen in de buurt
is voor omwonenden vaker aanvaardbaar dan voor anderen. Bij kolen
zijn de verschillen in houding nauwelijks terug te voeren op
verschillen in achterliggende veronderstellingen. Het verschijnsel
van de verschillen tussen omwonenden en verder weg wonende mensen
en met name de positievere houding tegenover het wonen bij de
centrale is al eerder gevonden in onderzoek (zie hoofdstuk 3).
Welke van de twee gesuggereerde verklaringen (dissonantiereductie
of vertrouwdheid) geldig is kan in dit meer algemene onderzoek niet
eenduidig vastgesteld worden. De dissonantiereductieverklaring lijkt
iets minder toepasselijk. De verklaring komt voort uit onderzoek
waarbij de spreiding in afstanden tot het risicoöbject zich
binnen een veel kleiner gebied om het risicoöbject heen voordeed.
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In de studie van Festinger varieerden de afstanden tussen 300 meter
en één kilometer. In ons onderzoek wordt een straal rondom het
risicoöbject aangehouden van 15 kilometer als grens voor dichtbij
versus verder weg wonen.
Welke hypothese juist is dient echter getoetst te worden in hierop
gericht lokaal onderzoek. De beantwoording van de vraag is van belang: bijvoorbeeld hoe omwonenden zullen reageren op storingen of
op nieuwe informatie kan verschillend zijn afhankelijk van de verklaring die voor hen opgaat. In geval van vertrouwdheid zou een
storing tot een radicale verandering kunnen leiden in houding en
eventueel ook gedrag. In het geval van dissonantiereductia ligt
dit minder voor de hand.
Ten aanzien van de samenhang tussen afstand tot het risieoöbject en
de subjectieve normatieve invloed is een parallel met de attitude
zichtbaar: omwonenden van de kerncentrale achten de normatieve druk
vanuit de omgeving veel steunender van aard. Dat wil zeggen men
ervaart meer waardering voor een positieve stellingname tegenover
kernenergie dan respondenten die verder weg wonen. Voor de kolencentrale zijn de verschillen in subjectieve normen gering, voorzover
afhankelijk van de afstand tot de centrale.
Verder doen zich verschillen voor in de aard van de voorstelling van
ongevallen tussen omwonenden en anderen. Omwonenden betrekken in hun
voorstelling over een ongeval vaker zichzelf en hun eigen omgeving
in de voorstelling.
Het is echter ~~e~ zo dat omwonenden angstiger zijn of met meer
stress reageren op de centrale als risieoöbject. Het feit dat omwonenden een relatief positieve houding hebben tegenover kolenen kerncentrales wil zeker niet zeggen, dat mensen zich niet zullen
verzetten indien in hun woonomgeving een centrale gebouwd dreigt
te gaan worden. Beide geboden verklaringen van de relatief positieve
houding gaan in zo’n geval niet op.

10.2.10 BRANDSTOFINZETCOMBINATIES

Welke combinatie van energiesystemen prefereert men? Van de vier
brandstofinzetcombinaties is die van het C.E.-scenario (met relatief
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veel aandacht voor wind warmte-kracht koppeling) het meest populair.
Ook voor het spreidingsscenario zonder kernenergie is een ruime
meerderheid te vinden. Het minst populair is een inzetcombinatie
met de nadruk op kernenergie. Opvallend is dat toch bijna de
helft van de respondenten een spreidingsscenario mèt ruime toepassing van kernenergie aanvaardbaar vindt, terwijl bij de attitudevragen slechts eenderde van de respondenten de ruime toepassing
van kernenergie aanvaardbaar zegt te vinden.
De discussie over de verschillende scenario’s concentreert zich
op de tegenstelling tussen de scenario’s met kernenergie en het
C.E.-scenario met veel aandacht voor wind en waterkracht en zonder
kernenergie. Onafhankelijk hiervan staat de houding tegenover het
"oliescenario" en het spreidingsscenario zonder kernenergie. Zowel
bij voor- en tegenstanders van de kernenergiescenario’s komen vooren tegenstanders van de (sterke) inzet van fossiele
brandstoffen olie, kolen en gas voor. Dus de tegenstelling wind
versus kolen noch die van uraan versus kolen is erg dominant.
Aanhangers van de verschillende scenario’s zijn vrij goed gespreid
over de bevolking. Er doen zich weinig systematische verschillen
voor. Een uitzondering betreft de kernenergiescenario’s, die door
aanhangers van CDA, klein rechts en de VVD het sterkst worden
gesteund en door de aanhangers van de linkse partijen vaak worden
afgewezen. Het C.Eo-scenario (dat wil zeggen de brandstofinzet-combinatie
ervan) vindt bij linkse stemmers zijn grootste aanhang, maar de
versehillen zijn hierbij kleiner dan bij de kernenergiescenario’s.
Het C.E.-scenario heeft dus meer aanhangers en de weerstand is
minder groot.

Tenslotte wijzen we erop dat mensen vaak verwachten dat de toekomstige vormen van elektriciteitsopwekking zullen afwijken van
wat zij wensen. Voor zowel kolen, wind als uraan ontbreekt vrijwel de samenhang tussen verwachte en gewenste ontwikkelingen.
Met name voor de laag opgeleiden geldt dat men in sterke mate
iets anders verwacht dan men zou wensen.
Hieruit blijkt dat bij bepaalde bevolkingscategorieën met betrekking tot het energiebeleid een gevoel van niet-betrokkenheid
en machteloosheid bestaat, dat samengaat met een zich afwenden
van de problematiek. Met name in de categorie van laag opge-
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leiden met de lagere inkomens komen deze gevoelens voor. Men voelt
zich niet betrokken bij de energieproblematiek. Men heeft, zoals
reeds besproken, nauwelijks kennis en informatie, maar men vertoont ook niet de behoefte aan meer informatie. Inhoudelijk hebben
deze mensen vaak een negatieve houding tegenover kernenergie en
een positieve tegenover kolen en ook tegenover wind. De geschetste
geringe betrokkenheid bij veel mensen roept natuurlijk wel vragen
op over de succeskansen van de Brede Maatschappelijke Discussie,
met name van de lokale discussie-activiteiten. Het is de vraag
of een dergelijke inspraakorganisatie de bevolkingscategorieën
bereikt die anders niet zouden worden bereikt. Ook met betrekking
tot de overheidsvoorlichting ligt hier een probleem. De verplichting
van de overheid om haar beleid te legitimeren geldt vooral ook
tegenover die groepen die zich machteloos en kwetsbaar voelen.
Het bereiken van deze groepen in het kader van het energiebeleid
vergt speciale aandacht.

10.3 HET THEORETISCH MODEL

Hoe goed heeft het gehanteerde attitudemodel gewerkt? In deze
sectie bespreken we de belangrijkste aspecten van deze vraag.
In figuur 10.1, ~0.2 en 10.3 zijn de belangrijkste relaties
in het model ingevuld.
De attitudes tegenover de toepassing van uraan, kolen en wind
kunnen redelijk tot vrij goed verklaard worden uit de veronderstellingen over de gevolgen van de toepassing van deze drie
energiedragers. Voor kernenergie is de verklaring vrij goed
(R = 0,68). Eén verklaring hiervoor is dat de set van veronderstellingen zeer compleet was, zodat de meeste respondenten hun
overwegingen konden terugvinden. Een tweede reden kan zijn dat
de discussie over kernenergie ver is gevorderd en dat de argumenten voor veel mensen redelijk uitgekristalliseerd zijn.

De relatie tussen veronderstellingen en attitude is gepresenteerd
in afwijking van het originele model van Fishbein en Ajzen (1975).
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De relatie tussen veronderstellingen (B’s) en attitude (Aact)
wordt gegeven in plaats van die tussen de produktsom van veronderstellingen en evaluaties (ZBE). De reden hiervan is dat de toevoeging van evaluaties (via welke functie ook) niet leidde tot een
betere verklaring van de attitude. De attitude liet zich dus even
goed verklaren door de veronderstellingen alleen, zonder daarbij
de evaluaties te betrekken.
Dit betekent niet dat de evaluaties van de gevolgen niet belangrijk
zouden zijn. Integendeel, evaluaties bleken vaak zeer extreem met
name van de negatieve gevolgen van de toepassing van uraan en kolen.
Respondenten waren het echter dermate eens over deze evaluaties,
zelfs op de voorgelegde 9-puntsschaal die veel ruimte voor nuances
biedt dat de spreiding in de antwoorden zeer gering was. Hoewel
het belang van de evaluaties voor de individuele houdingen dus
niet genegeerd mag worden kan wel geconcludeerd worden, dat houdingsverschillen in belangrijke mate bepaald worden door versehillen
in de waarschijnlijkheid waarmee de verschillende gevolgen aan de
energiesystemen worden gekoppeld en in mindere mate door de (subjectieve) ernst van de gevolgen.

De soms geopperde suggestie, dat het ’Kans x gevolg" paradigma ter
bepaling van risieo-ernst niet aansluit bij subjectieve beoordelingen,
omdat leken alleen de ernst van de gevolgen verdisconteren vergt
een nuancering. De subjectieve waarschijnlijkheid van de gevolgen
speelt een belangrijke rol. Alleen, zoals reeds aangeduid, de
aard van de associatie is anders dan het statistische concept waarschijnlijkheid. Op dit punt is nader onderzoek gewenst. Tot op heden
werd vooral onderzoek verricht naar de nauwkeurigheid van risicoschattingen en de rationaliteit van informatieverwerking in
onzekerheid. Vooral het onderzoek naar de aard van de cognitieve
processen, die plaatsvinden bij de attributie en beoordeling van
risico’s verdient extra aandacht. Beleidsmatig kan het voorgaande
aanleiding zijn in de voorlichting ter legitimering van het beleid
preciezer in te gaan op de betekenis van het statistische kansbegrip zoals dat in de risicoanalyse en in de besluitvorming gehanteerd wordt. Het begrip voor beleidsmaatregelen zou hierdoor
vergroot kunnen worden.
We wijzen verder op een tweede afwijking in de analyse ten opzichte
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van het oorspronkelijke model van Fishbein en Ajzen. Er is niet
simpel uitgegaan van de som van veronderstellingen ter verklaring van de houding. Om het inzicht in de aan de attitude ten
grondslag liggende cognitieve structuur te verhogen heeft een
uitgebreide clusterprocedure plaatsgevenden, die de hoofdargumenten
ordent. Deze procedure leidt in tegenstelling tot de Fishbeinprocedure tot een meerdimensionale strukturering van veronderstellingen,
die vooral vanuit descriptief oogpunt waardevol is.
Vanuit beleidsoogpunt is deze werkwijze van belang ter bepaling
van relevante en doorslaggevende overwegingen die niet zo onderhevig zijn aan toevallige invloeden en die eventueel invulling kunnen
geven aan een voorlichtingsbeleid.
De geringe spreiding in de evaluaties, ook als we deze onderling
vergelijken roept enige vragen op van methodologische aard, maar
ook met morele implicaties. Met name waar het ernstige gevolgen
betreft, die kwalitatief verschillend zijn, blijkt men niet erg
te willen of kunnen differentiëren in de evaluatie van die gevolgen.
Men weigert dus min of meer de afweging te maken tussen verschillende
soorten van ernstige gevolgen. Te denken valt aan gevolgen als
"zelf overlijden" versus "overlijden van anderen", "acute slachtoffers" versus "kinderen met geboorteafwijkingen". In dit onderzoek is het uitgangspunt gekozen dat het vragen van een dwingende
rangordening om meer informatie te verwerven niet adequaat is,
omdat veel mensen dit soort keuzes niet willen maken, terwijl dat
in een reële situatie onvermijdbaar is. Gegeven de zwaarte van de
te maken keuzes dient sterk te worden getwijfeld aan de waarde van
preferentie-oordelen hieromtrent in het kader van een onderzoek
of een andere relatief vrijblijvende situatie.
Voor de toepassing van kolen is de relatie tussen veronderstellingen
en attitude gelijksoortig als bij kernenergie maar zwakker, dat
wil zeggen, zoals ook bij kernenergie geldt voor kolen dat de geringe spreiding in de evaluaties van de gevolgen ertoe leidt dat
de attitude evengoed uit de veronderstellingen (B) sec verklaard
kan worden in plaats van uit de produktsom van veronderstellingen
en evaluaties (~BE). De relatie tussen veronderstellingen en houding
is voor kolen iets zwakker dan voor kernenergie. Dit kan komen
doordat de houdingen tegenover kolen nog minder geprononceerd zijn.
Evenzeer zullen de achterliggende argumenten waarschijnlijk minder
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helder en doordacht zijn.
Ook de samenhang tussen attitude en gevoelens van onveiligheid is
zwakker dan bij kernenergie.
Voor wind is de relatie tussen veronderstellingen (ook voor wind
bleven de evaluaties buiten de berekeningen) en attitude weer
iets lager dan voor kolen. De houdingen tegenover wind zijn
extreem positief, waardoor louter op statistische gronden de relatie
niet sterk kan zijn. Verder is het waarschijnlijk dat een onderscheid dient te worden aangebracht tussen groot- en kleinschalige
toepassingen van windenergie° Gevoelens van onveiligheid spelen
geen rol van betekenis in relatie tot windenergie.

De subjectieve norm met betrekking tot het steunen dan wel bestrijden
van de toepassing van uraan en kolen laat zich goed verklaren uit
de specifieke sociale normen, dat wil zeggen door de mate van
normatieve druk die men ervaart van verschillende personen en/of
groepen in de omgeving. Personen in de directe omgeving in combinatie met de politieke partijen bepalen voor het belangrijkste
deel de subjectieve normen tegenover kernenergie en kolen (zie
ook figuur 6.5 en figuur 7.5).
Opvallend is dat zich iets soortgelijks als bij de attitude voordoet:
de produktsom van sociale normen en motivaties om zich te conformeren is niet effectiever in de verklaring van de subjectieve
norm dan de sociale normen alleen. De oorzaak hiervan is echter
een andere dan bij de attitude: de motivatie om te conformeren
vertoont als variabele voldoende spreiding en blijkt tevens onafhankelijk van de sociale norm. Er is dus niet een eenvoudige
statistische verklaring voor dit feit, zodat we moeten aannemen
dat het model van Fishbein en Ajzen wat dit aspect betreft niet
ondersteund wordt door de onderzoekresultaten.

Hoe kan dit resultaat verklaard worden?
De bevinding dat de produktsom van respectievelijk veronderstellingen met evaluaties en sociale normen met motivaties om te
conformeren niet meer verklarend vermogen blijken te hebben dan
de veronderstellingen en sociale normen elk alleen, is al eerder
geconstateerd. Falbo en Becker (1982) suggereerden dat dit verschijnsel met name optreedt bij sociaal relevante onderwerpen.

- 301 In dergelijke gevallen impliceren veronderstellingen vaak al
evaluaties en impliceren sociale normen de motivaties om te
conformeren. Een vereenvoudiging van het model van Fishbein en
Ajzen kan in dergelijke gevallen mogelijk zijn. In onze studie
is een dergelijke werkwijze toegepast. Falbo en Becker stellen
dat zo’n versimpeling tegelijkertijd een methodologische zwakte
van de Fishbeinformule (en andere verwachte waardemodellen)
opheft, namelijk het vermenigvuldigen van variabelen op intervalniveau (BxE en SNxMC).
Een tweede aandachtspunt is dat de sterkte van de motivaties om
te conformeren niet altijd overeenkomt met de statistische samenhang tussen sociale normen en subjectieve norm. Met andere woorden:
het oordeel van de respondent over door wie men zich laat belnvloeden
komt niet altijd overeen met de empirische samenhang tussen wat
men vindt dat hoort te gebeuren (subjectieve norm) en de normatieve
druk die de respondent ervaart van verschillende zijden (sociale
norm). Deze discrepantie kan tweesoortig zijn: de respondent onderschat de invloed van bepaalde referentiepersonen of groepen of de
respondent overschat deze invloed.
Een voorbeeld van overschatting is het hoge belang dat men toekent aan de mening van deskundigen en de milieubeweging, terwijl
de statistische samenhangen dit beeld niet ondersteunen.
Een voorbeeld van onderschatting is het relatief lage belang dat
men aan het oordeel van vrienden, kennissen en buren toeschrijft,
terwijl de ervaren pressie van deze referentiepersonen statistisch
sterk samenhangt met de subjectieve norm. Een verklaring van deze
discrepanties kan gezocht worden in gebrek aan inzicht bij de
respondent. Een andere hypothese kan luiden, dat men voorkeuren
heeft voor be~nvloeding van bepaalde kanten boven andere.

Hoe goed worden gedragsintenties verklaard door attitudes en subjectieve normen? De samenhang is matig tot vrij goed afhankelijk
van de verschillende categorieën van gedragsintenties en de
energieoptieso Voor kernenergíe zijn de relaties gemiddeld wat
sterker dan voor kolen. De intentie om te verhuizen (persoonlijk
risicodragend gedrag) wordt iets minder goed verklaard door attitude
en subjectieve norm dan de intenties tot persoonlijke bijdragen
aan collectief risicodragend gedrag° Het is begrijpelijk dat de
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intentie om te verhuizen minder goed verklaarbaar is uit de
attitudes en subjectieve norm met betrekking tot kernenergie.
Zoals bij de bespreking van het model (hoofdstuk 4) reeds
aangegeven, spelen andere factoren een rol, zoals andere
concurrerende attitudes (bijvoorbeeld de mooie omgeving, het
prettige huis), de (on)mogelijkheid om het gedrag uit te
voeren (bijvoorbeeld door werkomstandigheden) en het moeten
doorbreken van ingesleten gewoonten. Voor een belangrijk
deel kunnen deze verschillen verder verklaard worden uit de
statistische kernmerken van de gedragsintenties zelf: veel
intenties komen zeer weinig voor en hebben dus een zeer scheve
frequentieverdeling, hetgeen zwakke verbanden tot gevolg heeft°
Een ander punt dat de aandacht vraagt is de vrij sterke samenhang tussen attitude en subjectieve norm. Deze is voor het model
minder gewenst: immers naarmate beide factoren onafhankefijker
zijn, zal het verklaringspotentieel hoger worden. Ook in ander
onderzoek (bijvoorbeeld Ritsema, Midden en Van der Heijden, 1981)
is een dergelijke samenhang aangetroffen. Een mogelijke verklaring
hiervan is, dat men niet altijd een scherp idee heeft van de
geldende normen, bijvoorbeeld omdat deze niet zo sterk zijn.
In een dergelijke situatie kan de neiging ontstaan de norm te
zien in overeenstemming met de eigen attitude. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat het aanduiden van de eigen attitude
in een enquête als gedrag wordt opgevat. Dit gedrag is in principe
onderhevig aan normatieve belnvloeding. De attitude wordt in
een dergelijke opvatting een zeer hypothetische constructie,
die moeilijk meetbaar is.

Tot slot een opmerking over de intermediaire factor van de waargenomen effectiviteit van de persoonlijke bijdrage.
De gehanteerde schaal van Meunks die geacht werd de effectiviteit
te meten van persoonlijke bijdragen aan collectieve beslissingen
(in het algemeen) bleek niet consistent waardoor het moeilijk
werd de betekenis van deze factor vast te stellen.
Uit de analyse van de losse vragen komt een licht effect in veronderstelde richting naar voren wanneer het gaat om energie-specifieke items. Een andere factor bleek veel sterker de relatie tussen
attitude en intentie te beïnvloeden. Dit was de mate van betrokkenheid

- 303 -

bij het energieprobleem. De relatie tussen attitude en gedragsintenties wordt sterker naarmate men zich meer betrokken voelt
bij de energievoorziening.

In dit onderzoek hebben we in detail aandacht besteed aan enkele
grootschalige technologieën voor de opwekking van elektriciteit.
Deze technologieën en de risico’s die ze inhouden vergen collectieve
beslissingen. De beleving van dit soort risicoöbjecten is fundamenteel anders dan van veel individuele risioo’s. Deze verschillen
vaak sterk van oravang en frequentie van optreden. Maar vooral van
belang is het onderseheid tussen collectieve en individuele risico’s
met betrekking tot factoren als: de besluitvorming, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid, de verdeling van voor- en nadelen,
de informatiebeschikhaarheid, de sociale meningsvorming en de
beheersbaarheid.
We hebben benadrukt dat risicobeleving meer omvat dan meer of minder
nauwkeurige risicoschattingen. Risicobeleving is het geheel van
denkbeelden, attitudes, emoties~ normen en gedragsintenties. Deze
componenten blijken nauw met elkaar verweven. Het zijn kanten
van dezelfde mentale representatie. Deze representaties zijn in
principe individueel van aard, maar worden gevormd en blijven intakt
in de sociale context van de eigen directe leefomgeving en binnen
het ruimere kader van de samenleving en de sociale categorieën, waartoe
men beheert. Informatieverwerving en sociale belnvloeding vindt
binnen dit kader plaats op verschillende wijzen voor verschillende
groepen. Risicobeleving is dus niet alleen een individueel, maar
ook een sociaal versehijnsel. De risico’s van kolen, wind en
uraan zijn enerzijds collectief van aard, maar anderzijds kunnen
verschillende individuen in verschillende mate blootgesteld worden
aan deze risico’s. Individuen en groepen kunnen reageren op en bijdragen aan collectieve beslissingen èn men moet vaak zelf als
individu of groep beslissen om zich al dan niet bloot te stellen
aan een risico.
De complexe wijze waarop individuele en collectieve risico’s kunnen
zijn verbonden met elkaar en de wijze waarop individuele en sociale
factoren de beleving van die risico’s bepalen hebben in dit
onderzoek speciale aandacht gekregen met de bedoeling beter te
begrijpen hoe mensen reageren op risicodragende technologie zoals
in de elektriciteitsopwekkinz,
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10.4 AANBEVELINGEN EN A2kNDACHTSPUNTEN VOOR HET BELEID

In deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen geformuleerd
op basis van de resultaten van het onderzoek. Achtereenvolgens
geven we aanbevelingen ten behoeve van het welzijnsbeleid, het
wetenschapsbeleid, het veiligheidsbeleid, het energiebeleid,
milieubeleid en het voorlichtingsbeleid.
Lang niet altijd is het mogelijk op directe en eenduidige wijze
beleidslijnen uit de resultaten te concluderen. Daarom worden
soms ook aandachtspunten vermeld.
Deze aanbevelingen van de onderzoekers zijn zeker niet uitputtend. Daarom bieden we enkele richtlijnen om denkend in het
kader van het theoretisch model de resultaten voor beleidsdoeleinden te gebruiken.

In het kader van het welzijns- èn wetenschapsbeleid is het van
belang meer aandacht te besteden aan de gevoelens van machteloosheid en vervreemding van de maatschappelijke veranderingen
die ten gevolge van technologische ontwikkelingen ontstaan.
Met betrekking tot de energievoorziening komt dit verschijnsel
ook naar voren. Velen vertonen de neiging zich af te keren
van de problematiek, waardoor ook de behoefte aan informatie
afneemt. Indien de overheid zich vanuit legitimeringsoverwegingen toch ten doel stelt deze bevolkingscategorieën te
informeren dan dient daarvoor een bijzondere inspanning
geleverd te worden (zie ook aanbevelingen over voorlichting).

2o

Een vrij groot aantal mensen vermelden angstgevoelens en vertonen stres~reacties (± 10%). Met name komen deze reacties voor
in relatie tot de toepassing van kernenergie en veel minder
tot verwaarloosbaar in relatie tot de toepassing van kolen
en wind. De meer cont~n~~ risico’s van kolen leiden, ook
voor degenen die deze risico’s ernstig achten, tot veel minder
angstgevoelens dan de ~~c~d~~~~l~, als catastrofaal beoordeelde
negatieve gevolgen van kernenergie. Over de ~n~i~~~~e~~,
minder catastrofaal beoordeelde ongevallen van windmolens
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(bijvoorbeeld het afbreken van een wiek) maakt men zich nauwelijks
zorgen.
De sterkte van de angstgevoelens kan deels verklaard worden uit
de oordelen, die men heeft over de kans op ernstige negatieve
gevolgen. Voor een aantal denkbare ongevallen met kerncentrales
en de mogelijkheid om ten gevolge daarvan zelf te overlijden worden
de kansen extreem hoog geschat. Om misvattingen te vermijden is
voorlichting hierover nuttig. In hoeverre dit tot minder stressreacties of angstgevoelens zal leiden is echter moeilijk te
voorspellen op grond van dit onderzoek. Over de inhoud van de
voorlichting en de vorm daarvan verwijzen we naar de aanbevelingen over voorlichting. Een verdere specificatie van de geregistreerde angstgevoelens en stressreacties wordt wenselijk geacht. Hierdoor kan de sterkte van deze reacties voor respondenten
met verschillende psychologische en sociale kenmerken vastgesteld
worden, zodat meer zicht ontstaat op maatregelen die nodig zijn
om angstgevoelens te vermijden.

De sterkte van de gevoelens van onveiligheid blijkt niet samen te
hangen met mogelijke verschillen in de feitelijke risico’s.
Zo wordt bij omwonenden yen kerncentrales geen verhoogd angstniveau aangetroffen. De s~bj~e~~~~~ beoordeling van het risico
speelt dus een primalre rol. De resultaten van dit onderzoek
bieden de mogelijkheid om in de voorlichting over feitelijke
risico’s zo goed mogelijk aan te sluiten bij die subjectieve
beoordeling.

3. In het kader van het veiligheidsbeleid leven vragen over de bepaling en normering van risieo-aanvaardbaarheid. Met name is
dit het geval bij beslissingen over de categorie van risico’s
waarbij de technische analyses niet alle informatie kunnen bieden
om een aanvaardbaarheidsoordeel te kunnen geven. In de politieke
afweging die in dergelijke gevallen dient plaats te vinden,
speelt de risicobeleving een belangrijke rol. Subjectieve ideeën
over hoe en waarom de bevolking risico’s beleeft, tieren welig.
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Onderzoek als het hier gerapporteerde levert informatie over de parameters
van subjectieve oordelen en de implicaties ervan. Het onderzoek kan
naar onze mening geen antwoord geven op concrete beleidsvragen over
veiligheid zoals: hoeveel doden zijn nog aanvaardbaar in geval x of
hoeveel kost een mensenleven ten gevolge van oorzaak y. Dit soort
morele beslissingen kunnen nauwelijks vrijblijvend genomen worden
door onervraagden in een onderzoek. Onderzoek kan echter wel de
standpunten en gedragingen van mensen in relatie tot beslissingen
over risicodragende activiteiten verhelderen, waardoor de belevingsaspecten een plaats kunnen krijgen in de besluitvorming.

Tên behoeve van het veiligheidsbeleid is het van belang de risico’s
van de energieopties te kunnen ~~~ge~ij~~n, zodat de relatieve
ernst van de risico’s kan worden vastgesteld. Daarom is de vraag
van belang ~n ~~~~rr~ deze risico’s te vergelijken zijn en of
deze voor de bevolking vergelijkbaar zijn.
De voor- en nadelen van kolen, kernenergie en wind zijn vergelijkbaar in de zin, dat dezelfde ~Z~~m~~e beoordelingsdimensies gehanteerd worden. Vergelijkenderwijs zijn voor de energievoorziening
de veiligheidsnadelen het belangrijkst, vervolgens de milieurisico’s
en de sociaal-economische voordelen. In meer detail wordt de vergelijking echter moeilijker, omdat de gevolgen dan kwalitatief gaan
verschillen. Andere factoren zijn van minder belang.
Vergelijking van de nadelen voor de veiligheid is moeilijk, niet
alleen omdat de negatieve gevolgen, die kunnen optreden, kwalitatief
verschillen, maar ook omdat ze anders onderscheiden worden. Bij
kernenergie is het onderscheid tussen de gevolgen van ongelukken
en de gevolgen van normaal bedrijf van belang. Dit vanwege het
bijzondere belang dat aan de catastrofale ongelukken wordt toegekendo Bij kolen is dit onderscheid niet relevant. Mensen willen
of kunnen niet differentiëren in de evaluaties van de verschillende
gevolgen die kwalitatief sterk kunnen verschillen. Men weigert dus
min of meer de afweging te maken tussen de verschillende soorten
van ernstige gevolgen zoals bijvoorbeeld "zelf overlijden" versus
"het overlijden van anderen" of "acute slachtoffers" versus
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Indien we de drie energiesystemen vergelijken dan blijkt kernenergie veruit het slechts beoordeeld te worden op de belangrijkste
dimensie: de veiligheid. Kolen wordt negatief beoordeeld op de
milieudimensie, maar de voorstelbaarheid van de gevolgen is laag.
Wind wordt op alle drie dimensies het gunstigst beoordeeld.
Vergelijking van de opties levert dan ook op, dat men tegenover
wind veruit de meest positieve houding heeft en tegenover kernenergie duidelijk de minst positieve houding. De toepassing van
kolen neemt een tussenpositie in.

5. Zowel in het kader van het veiligheidsbeleid als het energiebeleid
is de vraag belangrijk in welke mate de risico’s van de verschillende
opties ~~~~~~~d~~~~ zijn.
Bij het aanvaardbaarheidsoordeel van de respondenten dient een
onderscheid aangebracht te worden tussen de aanvaardbaarheid van
de co~~~~~~~~~ beslissing om de risioodragende activiteit te beginnen en de aanvaardbaarheid van de ~~~~~o~~~~~ hlootstelling
aan het (collectief aanvaarde) risico. In het algemeen ligt de
aanvaardbaarheid van de persoonlijke blootstelling lager dan die
van de collectieve beslissing. De eanvaardbaarheid van de toepassing van ~~~~ is momenteel zeer groot, zowel ten aanzien van
de collectieve beslissing als ten aanzien van persoonlijke
blootstelling.
De aanvaardbaarheid van de toepassing van ~~~~~ is ook groot:
voor een ruime meerderheid is het wonen in de buurt van een kolencentrale aanvaardbaar. Een nog groter percentage (80%) acht de
collectieve beslissing aanvaardbaar om op ruime schaal kolen toe
te passen voor de opwekking van elektriciteit.
De toepassing van kernenergie is voor een (kleine) meerderheid
onaanvaardbaar. De individuele blootstelling aan de risico’s van
kernenergie is voor ongeveer tweederde van de bevolking ona~nvaardbaar.

6. Voor ~~~~~~~~ van de nucleaire installaties zijn de risico’s
méér aanvaardbaar dan voor verder~ weg wonenden. Nader onderzoek is
gewenst omtrent de verklaring hiervan. Er kan hierbij sprake zijn
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van een toegenomen vertrouwdheid of er kunnen oorzaken zijn van
meer psychologische aard. De beantwoording van deze vraag is belangrijk om reacties van omwonenàen op storingen of nieuwe (negatieve) informatie beter te kunnen begrijpen en te voorspellen.
Benadrukt dient te worden, dat het echter zeker niet zo is, dat
de stellingname van omwonenden tegenover nieuw te plaatsen risicoobjecten afgeleid mag worden uit de stand van zaken bij reeds bestaande lokaties. Met name indien omwonenden geconfronteerd worden
met alleen de nadelen van blootstelling, zonder dat compenserende
voordelen zichtbaar zijn, is een laag aanvaardbaarheidsniveau te
verwachten. Onder welke condities de risico’s wel acceptabel zouden
zijn valt niet in het algemeen te zeggen. Om een voldoende draagvlak te bereiken is het daarom van belang om naast een technische
diagnose te komen tot een analyse van sociale en economische gevolgen voor omwonenden bij een lokatiekeuze. Deze resultaten dienen
opgenomen te worden in een beslissingsprocedure, die voldoende informatie en participatie van betrokken omwonenden toelaat.

Wat de acceptatie van het energiebeleid betreft kan de grootste
maatschappelijke steun verwacht worden voor een brandstofinzetcombinatie als in het scenario van het Centrum voor Energiebesparing
(CE) met relatief veel aandacht voor het gebruik van wind en waterkracht
voor de opwekking van elektriciteit in combinatie met warmtekrachtkoppeling en zonder de toepassing van kernenergie. Een spreidingsscenario zonder kernenergie ondervindt eveneens brede steun. Een scenario
met sterke nadruk ov kernenergie is voor een grote meerderheid onaanvaardbaar, maar een spreidingsscenario met daarin een bescheiden inzet
van kernenergie is voor bijna de helft van de bevolking aanvaardbaar.
De voorkeuren voor deze verschillende brandstofinzetcom~inaties
dienen gezien te worden tegen de achtergrond van de verlangde economische groei en de bereidheid om energie te besparen. De meeste
respondenten wensen een lichte economische groei tot het jaar 2000.
Een zeer klein percentage (6%) verlangt een sterke groei. Men verwacht verder dat het energieverbruik wel zal stijgen, maar de meeste
mensen zijn overtuigd van de noodzaak om vrij veel energiebesparende
maatregelen te treffen. Beleid dat aan deze uitgangspunten tegemoet
kan komen, kan naar onze verwachting rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.
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8. Wat zijn de toekomstverwachtingen omtrent de acceptatiegraad van
de verschillende energiedragers?
De toepassing van kernenergie zal waarschijnlijk veel verzet blijven
ondervinden. De standpunten onder de bevolking zijn vrij ver
uitgekristalliseerd en verankerd in de programma’s van de meeste
politieke partijen. Nieuwe berichtgeving zal daarom niet gemakkelijk tot veranderingen leiden. Een onzeker punt voor de meningsvorming vormt de oplossing van het afvalprobleem. De dumpingen in
de oceaan waren voor een zeer grote meerderheid onaanvaardbaar.
De opslag in zoutkoepels is voor meer dan 40% nie~ onaanvaardbaar.
Afgewacht moet worden wat de reacties zullen zijn op de (tijdelijke)
opslag op het land, zoals die nu zal gaan plaatsvinden.

Voor de ruime toepassing van kolen lijkt het beeld anders. Momenteel
is de houding tegenover kolen vrij rooskleurig. Een ruime meerderheid heeft een positieve houding. In de toekomst kan hier echter
vrij gemakkelijk verandering in komen. Veel van de huidige voorstanders zijn zeer slecht gelnformeerd. Men heeft nog vaak associaties
met de kleinsehalige toepassing voor woningverwarming uit het
verleden. De positieve mening over de grootschalige toepassing
wordt mede daardoor bepaald. Verder zijn de milieuproblemen, die
door vrij veel mensen worden verwacht nog vrij abstract. Men is
zich niet zo bewust van de keren van gevolgen die plaatsvindt ten
gevolge van schadelijke emissies. Zodra de meer aansprekende gevolgen voor flora en fauna duidelijk en voorstelbaarder worden,
door de toenemende aandacht van de media kan de vrij positieye
houding van veel mensen omslaan in een meer negatieve. Deze ontwikkeling kan nog versterkt worden indien meer aandacht ontstaat
voor de langere termijneffecten en eventuele gevolgen daarvan voor
het nageslaeht.

De toekomstige ontwikkeling van de acceptatie van de toepassing
van wind is op de langere termijn moeilijk te voorspellen, omdat
nog zo weinig ervaring is opgedaan met deze technologie. De
houdingen zijn momenteel echter zò gunstig, dat enige achteruitgang
alleen al op statistische gronden te verwachten valt. Met name
moet afgewacht worden hoe de reacties zullen zijn op het in de
directe omgeving wonen van kleine en grote windmolens.
Een verdere uitbreiding van het windenergieprogramma kan echter
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9. Zowel ter legitimering van het energie-, milieu- en veiligheJdsbeleid
als wel in het belang van de volksgezondheid is het nuttig om
voorlichting te geven op die aspecten van de energievoorziening
waar sprake is van aantoonbare misvattingen en kennisgebrek.
a) Vooral de kansen op zeer ernstige ongevallen met kerncentrales
worden extreem overschat. Gezien de verschillende aard van
leken- en deskundigen-oordelen ~erdient het aanbeveling aan de
principes en werkwijze van technische veiligheidsanalyse meer
bekendheid te geven via voorlichting. Dit zou de verdere
vervreemding van grote delen van de bevolking van technologische
beslissingen kunnen verminderen en de geloofwaardigheid
van de conclusies vergroten. Vanzelfsprekend kan geen sprake
zijn van informatie die vergaande technische kennis veronderstelt, maar het begrip van de resultaten is wel essentieel.
Speciale aandacht vergt hierbij de toepassing en bruikbaarheid van het kansbegrip. Met nadruk wijzen we erop dat het sec
informeren over de berekende kansen volstrekt onvoldoende
zou zijn.
In de voorlichting dient aangesloten te worden op het subjectieve beoordelingsproces, dat wil zeggen dat de voorlichting wordt
aangeboden in de termen en de argumentatie die voor de ontvanger van de voorlichting (dat kunnen verschillende doelgroepen zijn) blijkens de resultaten het meest relevant en
aansprekend zijn.

b)

Voor wat betreft de inzet van kolen, dient in de voorlichting
het grote verschil tussen de grootschalige toepassing in
elektriciteitscentrales en de kleinschalige toepassing door
particulieren (in het verleden) zowel in kwantitatieve als in
kwalitatieve zin verduidelijkt te worden.

c)

Het ketenkarakter van de milieuaantasting door schadelijke
emissies bij kolenverbranding dient meer benadrukt te worden,
zodat een duidelijker beeld ontstaat over de relatie tussen
oorzaken en uiteindelijk gevolgen voor flora en fauna (te denken
valt bijvoorbeeld aan de aantasting van bossen en de visstand
in meren door zure regen, die weer een gevolg is van emissies
van kolenverbranding).

d) Om de voorlichting te doen slagen dienen bron, media en
kanaal van de voorlichting zorgvuldig te worden gekozen.
Met name waar het controversiële onderwerpen betreft is de
geloofwaardigheid van de bron essentieel.
De geloofwaardigheid van de overheid is wat het energiebeleid
betreft nog niet erg duidelijk. Wel is vrij duidelijk dat veel
mensen zich niet erg bekommeren om het overheidsstandpunt
met betrekking tot hun eigen meningsvorming. Dit kan echter ook
een kwestie van informatieverspreiding zijn. Nadere studie
is gewenst over hoe dit ligt, eventueel voor verschillende
overheidsinstanties. Het gebruik van zogenaamde intermediaire
kaders dient hierbij overwogen te worden ten behoeve van een
goede verspreiding van de informatie en ter vergroting van het
attentie- en acceptatieniveau. Onder meer zou gedacht kunnen
worden aan het onderwijs en aan de milieuorganisaties.

e) Extra moeilijk is het informeren van de categorie lager opgeleiden. Bij deze categorie mensen heerst veel onvrede, die
gepaard gaat met een gevoel van niet betrokkenheid. Er is
gebrek aan kennis en informatie en een moeilijke bereikbaarheid.
Op basis van de reguliere informatieverspreiding via de massamedia wordt de kenniskloof eerder groter dan kleiner, dit kan leiden
tot gevoelens van machteloosheid. De televisie vormt hierop
wellicht een uitzondering met dien verstande dat de vorm van
de boodschap van belang blijft: een "praatprogramma" zal
minder aandacht krijgen van deze bevolkingscategorie dan een
visuele presentatie in een film, die de voorstelbaarheid
aanzienlijk verhoogt.

f) Gezien ook het voorgaande is een segmentatie ten behoeve
van de voorlichting gewenst. Belangrijke aandachtspunten
kunnen hierbij zijn het kennis- en opleidingsniveau en de
nmte van betrokkenheid.

I0. De teleurstellende deelname aan de maatschappelijke discussie over
energiebeleid valt voor een deel te verklaren uit de gerínge betrokkenheld van velen bij de problematiek van de energievoorziening.
Deze geringe betrokkenheid heeft meerdere redenen: het betreft
een vraagstuk voor de langere termijn en het betreft een collectief
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probleem. Bovendien is het energievraagstuk complex. De betrokkenheid zou bijvoorbeeld aanzienlijk hoger zijn indien de discussie
ging over de bouw van een concrete centrale, in locatie x, die op
korte termijn gebouwd gaat worden.
De overheid dient zich af te vragen of inspraakprocedures als de
Brede Maatschappelijke Discussie over een onderwerp als het
landelijk energiebeleid die bevolkingsgroepen kan bereiken die
men voor ogen heeft, dat wil zeggen dat men degenen informeert,
die nog niet geinformeerd zijn en dat men meningsvorming stimuleert, die nog niet heeft plaatsgevonden. In de evaluatie
van de Brede Maatschappelijke Discussie dient deze vraag aan de
orde te komen.
Een tweede onderwerp in de evaluatie van de Brede Maatschappelijke
Discussie betreft de rol van de discussie in de parlementaire
besluitvorming. Hierbij dient een vraagpunt te zijn in hoeverre
de verzameling van informatie over de standpunten en gevoelens
die onder de bevolking leven het best kan plaatsvinden op basis
van de niet-representatieve deelname aan discussieavonden.

Aannemend, dat de milieubeweging een kritische houding wil bevorderen tegenover de ruime toepassing van kolen zou zij er
goed aan doen standpunten te verduidelijken op een voorlichtingstechnisch verantwoorde wijze, omdat zij in de publieke opinie
momenteel het omgekeerde lijkt te bewerkstellingen.

Tot slot worden enkele aanknopingspunten geboden, die de lezer,
denkend in het kader van het theoretisch model, van dienst
kunnen zijn bij het gebruiken van de resultaten.
a) In veel gevallen worden psychologische concepten als attitude,
opinie, intentie, etc. slordig gebruikt. Een preciezer gebruik
kan de waarde van onderzoeksresultaten verhogen.
Om inzicht te verwerven in of inschattingen te maken over
de uitkomsten van verkiezingen en een eventueel referendtun
is het wenselijk zich wat de onderzoeksresultaten betreft
te oriënteren op gedragsintenties. Hetzelfde geldt voor
mogelijke reacties op beleidsbeslissingen dan wel voornemens
daartoe. Eveneens kan men in dit verband denken aan inspraak
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met intenties, die op specifiek niveau sterk kunnen verschillen.
Bijvoorbeeld met een positieve houding kan men specifieke
gedragingen meer of minder appreciëren.

b)

Ten behoeve van het voorlichtingsbeleid met betrekking tot de
beleving van (energie)risico’s is het van belang het cognitieve
gedeelte van het model, dat wil zeggen de veronderstellingen,
te benadrukken. Inzichten over de inhoud van de veronderstellingen en
de wijze waarop deze mentaal gestructureerd zijn in meer of
minder samenhangende clusters, zijn onontbeerlijk bij de bepaling
van de voorlichtingsboodschap.

c)

Om het proces van meningsvorming en de diffusie van informatie
te begrijpen is het nuttig kennis te nemen van de wijze van
informatieverwerving, het gebruik van de media en de invloed
van de sociale omgeving, onderscheiden naar de verschillende
bevolkingssegmenten. In dit verband zijn tevens de normatieve
processen relevant. In het kader van de voorlichting is deze
informatie wezenlijk ter bepaling van de vorm en van het kanaal
van de boodschap. Tevens dient hierbij de segmentatie-analyse,
die zinvolle doelgroepen onderscheidt, gebruikt te worden.

10.5 ONDERZOEKSSUGGESTIES

I. Het subjectieve waarschijnlijkheidsbegrip verdient meer onderzoek. Met name dient meer aandacht te worden besteed aan de
aard van de cognitieve processen die plaatsvinden. Hierbij kan
aansluiting worden gezocht bij de sociaal-psychologische theorie
over attitudes en causale attributie.

2. Om de rol van de media verder te bepalen ten aanzien van de
meningsvorming over grootschalige (energie)risico’s dient meer
onderzoek te worden verricht op het gebied van media-analyse
en informatieverwerving.
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3. De wijze van voorlichting over energie(risico’s) vergt nader
onderzoek. Dit mede gezien de complexiteit van de boodschap.
Naast de effecten op de meningsvorming dienen de effecten op
gevoelens van onveiligheid mede bestudeerd te worden.

4. De afstand tot het risicoöbject en de betekenis voor oordelen
over risico-ernst en aanvaardbaarheid dient nader geänalyseerd
te worden. Met name dienen hypotheses getoetst te worden gebaseerd op het dissonantie-reductie principe tegenover het
gewenningsprincipe.

5. De waardering van risico’s van windmolens dient nader te worden
bestudeerd op lokaties waar molens draaien. Er dient hierbij
onderscheid gemaakt te worden op basis van de grootte van
de molen(s), het aantal molens en op basis van het eigendom.

6. Nadere studie is gewenst over het gebruik van risicobelevingsonderzoek bij beslissingen over de bouw van centrales en bij
"technology assessments" over energiedragers in het algemeen.

7. Gegeven de discrepanties die optreden tussen attitudes en gedrag
met betrekking tot collectieve risicodragende activiteiten kan
meer onderzoek besteed worden aan individuele kenmerken èn
aan kenmerken van het sociaal netwerk, waar men deel van uit maakt
om deze discrepanties te verklaren.
In dit verband is het ontstaan en in stand blijven van georganiseerde actie binnen een sociale context een belangrijk aspect.

8. De zogenaamde kwalitatieve risicokenmerken, bijvoorbeeld vrijwilligheid, voorstelbaarheid, beheersbaarheid, etc. dienen zodanig gedefinieerd te worden dat ze elkaar op conceptueel niveau niet overlappen.
Deze kenmerken zijn zeker niet onafhankelijk van elkaar. Integendeel,
er is vaak sprake van samenbundeling van kwalitatieve risicokenmerken. Risicodragende activiteiten waarover mensen persoonlijk
kunnen beslissen worden bijvoorbeeld ook vaak gekenmerkt door
relatief beheersbare gevolgen en door kleinschaligheid. Collectieve,
grootschalige riskante activiteiten, zoals deze in de energie-
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voorziening veel voorkomen worden daarentegen vaak ~ekenmerkt door een lage individuele vrijwilligheid en beheersbaarheid. Deze onderlinge samenhang van risico-kenmerken gecombineerd met het karakter van de meest gebruikte onderzoekmethode bij risicobelevingsstudies, namelijk de survey, maakt
dat de risicokenmerken veelal gecontamineerd gemeten worden
en het niet duidelijk wordt wat de invloed is van elk
kenmerk op zioh voor de aanvaardbaarheid van risico’s.
Experimenteel onderzoek is daarom aanbevelenswaardig.
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST EN PERCENTAGES

- 317 Cijfers tussen haakjes zijn percenta~es "weet nlet"~ "niet van ~oepassing" of om andere
reden niet ingevuld.
[
Enquête DA 9653
N.V. v/h Nederlandse Stichting

.

2,3

I

8,5~14,0 12,9 12,5 9,4 6,5 6,5 14, 13,0

.e hebben
~ercentages rellen op to~ meer dan 100 omdat respondenten meer dan één antwoordcategor
!bruikt)
Allereerst wil ik u een aantal vragen over kernenergie stellen. Enq.=

0~

g

Enq. : GEEF KAART 1. Waar wordt kernenergie in Nederland op dit moment voor gebruikt? Noemt u maar de letter die voor

A 5,0

B 85,6

c

2,7

E 0,6

F

4,0

geen ide~ 5,3

~~q. : GEEF KAART 2. Waar worden kolen in Nederland op dit moment voor qebruikt? Noemt u maar de lette~ die voor uw

A 7,9

~ 71,9

c

5,5

televisie

76,4

E 5,8

1 1 1 ! F 6’9 [geen idee 8’2 1
~nq. : GEEF ~~AART 3. K~t u aangeven via welke info~atiebronnen u het ~est over de verschillende energievoz~~en
_=zien, gelezen en/of gehoord heeft?
25,5

1

da~blad

I, 4

49,0

familieb lad

~nq. : GEEF ~ 4. Bent u, naar uw elgen ge~el, voldoende op de hoogte van de huidige energievoorzie~i~q e~ de
gevaren, voordelen en problemen v~n verschi~llende energmevormen? Geeft u uw antwoord maar aan de hand van deze kaa~

8, Iu Ibehoefte
°nv°id°ende
32,3
", gaa~over
wel de
28,0
]v°ld°ende
~,3
14 |;Z
~nq.......
: OEEF ld°ende
K/~ 5. Heeft
aan m~er
informatie
h~L%dige
energl 25,8 I ruim
i i v°ld°ende
de gevaren,
voordelen
n problemen va~ verschillende energievor~n? Geeft u uw antwoord maar aan de ha~d van deze kaart.

~e~oeft~
13,6
.Il
~en enkele

welnlq

behoefte 24,3

wel enigszins

behoefte

veel

40,7

zeer veel

behoefte 16,3

behoefte

4,4

(0,7)

aarbo~n de betekenis van die vakjes. Kijkt u ~aar (Enq. : WIJS A/~) . ~et ls nu de beo~lln~ dat u door het zetten
aangeeft hoever u het met dze u~tspraken
~n een streep tussen de puntjes in één der vakjes achter die uitspraken
u uw gang A.
maar.
15I ens
nq" bent.
: ~EF Gaat
INV~OP~ULIER
Op dit formulier staan een aantaI uitspraken. Achter deze~ u~ìspraken staa~ vak3es ~~
16 ~nt u aangeven hoeveel procent van de elektrische stroom volgens u in Nederland o z~hooqst kan worden opgewekt
t behulp van ker~energie, kolen en windenergie afzonderlijk; het gaat hierbij niet Om uw v~rkeur, ~ar Om wat u
denkt dat technisch redelijke~ijs haalbaar is. Enq. : NOEM EN~RGiEBRONNEN EEN VOOR EEN O~. NO~ER IN SC~IEM~.

I

80% 90%

~3,1
3. windenergie

15/ 10,2 10,9 8,4 13,6

7,~ 5,0 6,6 1,2 10,1

12,~. 13,8 16,7 12,1 12,¢

7,C 4,5 3,8

111,2 34,6 16,5 10,4 5,8

2,6

2,3 2,1

11 ,3
0,4

5,4

1,3

(8,0)
(7,6)
(7,1)

Ik zo~ u nu graag een a~tal vragen w~llen stellen die te maken hebben ~et de mogelijke ruime toepassi~g van kernenergie in Nederl~J~d voor het opwekken va~ elektrische stroom. Met ruime toepassing bedoelen we dat ongeveer 30 to~
40% vaJ~ de totale stroom prod0ktie door kernenergie zou worden opgewekt. Enq. : LEES DUIDELIJ~ OP .
Enq. : ~EF K~RT 6 . Roept U zich wel eens een beeld voor de ogen van een ernstiq ongelttk bij kernenergie of niet?
Geeft u uw ~ntwoord maar aan de hand van deze kaart. Noemt u maar de letter die voor uw antwoord staat.
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- 319 NU wil ik u vragen ~e pïoberen een voorstellinq ~e maken van een on~el~k met kernenergie. "Probeer~ u zich zo goed
~ogei±jk voor de geest te halen wat er volgens u k~~n ~ebeuren bij een ongeiL%k ~e~ kernenergle.Nee~t u hiervoor even

a 20,2

B 21,0

c 27,2 E

18,3 I ~ 11,9

(1,4)

Wil~ u uw voorstelling kort beschrij~en? Enq. : DOORVRAGEN

Kwam u zelf of kwamen personen waar u aan gehecht bent in uw voorsteliing voo~ of was dat niet het geval?

i jaar

4,0 10 maart2,8 25 jaar~,8
....

50 jaar I~~

°nduideiijk75

(1,8)

22 Wezd in uw voors~elling op enigerlei wijze duidelijk waar het kez~nenergie ongelu~ plaats vindt of niet?

INDIEN DUIDEL~JK: Waar ongeveer?

~~n#laats3,1 v~ mijn woonplaats 2,6
23

m~3~ #r=vin~~eg,2 ae~zl~d34,9

°nduiaelijk~8.2

I(2

I)[

Hoe is het beeld, dat u zojuis~ beschreef, ~ot stand gekomen?
Her beeld dat ik heb is la~qzamerhand qeg~oeid

40,6

ae~ beeld dat ik heb is bijna volledi@ bepaald door iets wat ik

26

27

Enq.: GEEF KAART 8. Gestel~ dat wij in Nederland kernenergie opruime schaal gaan toepássen, hoe va~uk ~enkt u da~
dat er een onqeluk plaatsvindt w~arbij ~.0OQ mense~ overlijden als ~evolg v~ di~ on~eluk? Geeft u ~/~~ antwoord ~a&r
aan de hand v~n deze kaart. Noemt u maar de letter die voor sw antwoord staat.
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17,3

13,1
een beetje

kelijk
kelijk

28,2

28,1

7,1

13,4

(0,7)

9,1

dig

25,5

25,5

57,1

1 40,8

13~8

(2,1)

2,2

(0,7)
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~eer

slecht

slecht

een beetje

een beetje

goed

slecht

35,4

27,3

10,0

29,0

10,3

16,8

2,8

7,4

0,4

(0,2)

1,6

1,9

0,2

(0,4)

0,0

0,0

(4,0)

KAART
kelijk

40,6
zeer
verstan-

noch vers~an-

36,9

25,7

10,0

32,6

(1,8)

een beetje
verstandig

23,4

0,0

onaanvaardhaar

65,6

Enq.: GEEF DE II F~AA~JES A TiM 0 WIT. ~ier heb ik een aantal kaartjes met ultspraken over wat u wel of n~et doet

~(0,4)

~(0,4)
~(0,3)

B
c

~(o,4)
~(0,7)

F

~(o,~)

H

~(0,6)
~(0,3)

J

--<o

L

~(0,3)

M

K

o

~(1,3)

128,|1,3
9 13,8

4,6

15,6

3,1

~5,6 6,7

6,7

2,4

7,2

1,9

0,9

1,4

3,4

12,5

4,4

57,8 17,2 7,8

3,0

7,0

2,4

$4,4 !9,3 9,3

4,2

10,5

3,6

22,6 ~7,4

3,4

11,8

3,5

10,2 9,4

22,3

8,4

3,5

9,0

2,3

5,~ 4,4

5,8

6,9

7,3

4,0

12,3

2,3

2,6

7,0

72,~ 11,2 10,0

68,2

7,2

1,9

5,3

1,8

3,1 1,3

56,5

7,5

3,1

7,1

3,1

3,9 3,1

6,7

4,2

8,7

11,7

13,8 7,6

39,2

52,9
52,5

1,0,6

7,1

5,7

7,2 1,8 ~6~0)i2,4 12,9 4,8

,

53,Z

92,2 11,1
1,7

[6,1~ 39,71 3,4 0,7
6,3

2,7

(6,~ 21,3! 37,6

34,9

6,7 (5,8

29,7

~ i 2
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37

38

3,1
beetje waarschijnlijk

0,0

zeer onwaarschijnlijk

waarschijnlijk

onwaarI ~0

0,1

beetje
onwaarschijnlijk 0,7 schijnlijk

schijnlijk

0,0

0,0

mlsschien wel,
~~isschien niet

0,2

0,3

(0,0)

39 Enq. : GEEF ~RT 16. U w<~Dnt dus op een afst~d va~ meer ~ 15 kilometer van een kerncentrale. Bent u v~ pl~u~ te
verhuizen als hier in de bu~t op eèn afst~d v~ ~n~r d~n ~5 kilo~te~ een kerncentrale wordt gebouwd?

~¢hijnlijk 2,9
4O

se~ijn~ijk 9,0

sehljnlijk

7,5~__

11,2

(5,7)

~nq. : G~EF ~ 17. Doet u veel of weinig om de toepassing v~ ker~energie in Nederç~nd voor het opwe~~ken van elek~rische stroom te bestrijden of juist te steden? Het Maar hierbij dus om wat u doe__t, niet om uw meninÇ. ~eeft u

Enq.: GEEF KAART 18. Wat voor een gevoel krijgt u over het algemeen als u denkt a~ de gevaren v~ de toepassing v~
ke~energie in Nederl~d voor de opwekking v~ elektrische str~m? Geeft u uw antwoord ~ar a~ de hand van deze
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Enq. ; ~EEF KAART !0. Ik noem u een Ll~eetal uitspraken op. Wilt u voor elke uitspraak zeggen in hoeverre ~ het met

43

(0,1)

11,4 34,(
74,0 14,z
Ik kan er soms niet van slapen als ik denk aan de gevaren v~ kerne~er~ie

86,5 I0,:

2,1 5,0~3,8

(0,3)

1,211,2 (o,~)
~,Zjíz

Soms houden de ~isieo~s v~ ke~~eAer~ie me zo bezig

0,6~ (0,1)
K

Ik zou u nu graag een ~oaar vragen wille~ stellen die te maken hebben met de mmgeli~ke ruime toe~assi~g v~ koi~~

44

Enq.: GEEF KAART6. Roep~ u zich wel eens het beeld voor oqen van Nederland als schadelijke gevolgen van kolenver÷
branding ~n elektr±ci~ei~scentsales zic~tbaar wordeA? Geeft u uw antwoord maar aan de hand van deze kaart. Noemt

ta~wat betreft de negatieve gevol~en voor het milieu en de mensen, indien Lange ti)d op ruime schaal kolen wor÷

45

46

47

(3,8)
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- 324 4~~ Werd in UW voorstel!~ng ~p enigerlei wijze d~idelijk o~ wel~ Lijdstip de toestand die u zich voorstelde bereikt
i jaaz

i0 jaar

1,9

! ,~oon~i~~~~

3,9

25 jaar

12,5

woonp~aats

50 jaar

7~4

onduidelijk

3,0

72,0

2,0
41,2

(16,2)

(3,2)
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Enq.~ GEEF KAART ii. KUnt u mij aan de hand van deze kaart een mening geven over de vol~ende uitspraak: "Als wij

zeer
slecht

slecht

3,2

"12,3

4,4

15,8

10,2

17,8

15,3

34,2

11,6

16,6

18,7

27,

17,9

17,9

32,0

6,7

(0,4)

kelijk

5,2

(0,5)

standig

3,2

13,2

17,9

80,1

(0,5)

(2,0)

......... ". ~nq.: GEEF NU EE~ VOOR EEN KAAR9 12, I3 EN 14 EN STEL
slecht

een beetje
slecht

1,1

(0,5)

6,2

16,~í

21 ~7

32,3

4,9

16,7

7,1

26,3

21,1

31,5

5,3

7,0

1,0

(0,7)

5,9

18,3

19,5

41,1

5,8

,7,8

0,9

(0,7)

28,9

6998

kelijk

(1,3)
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326 61 ~ Enq¯ : GEEF DE 8 ~~TJESA T/M K GF~L. Hier heb ik een aa~tal kaartjes ~et ~itspraken over wat u wel of niet doet
in verband ~et de t0epassing v~ kolen. Daa~a staat een vraag of u dit al eens eerder h~t geda~. Wilt u op be~de
vragen een antwoord geven? Dus twee a~tweorden per kaartje. Noemt u maar de letter op v~ ieder kaartje en twee
keer het cijfer voor uw a~twoord. Kijkt u’ ~ar even op de kaart. Enq. : STP~EP AT~ IN ONDE~STA~~~D SCAMP.
zeker
niet
waaxschijn-

;el,
~is-

5

lijk

6

7

(0,3) 141,2

12,4 10,8

3,1

I 6,7

1,3

3,2

2,3

18,6

96,6 1~3

2,2

(0,5) 42,0

11,6 11,2

2,9

I 9,1

2,8

6,8

4,1

8,9

97,1 2,0

0,9

(0,5) 156,8

12,6 12,3

2,4

~7,8

2,0

I 3,0

0,9

1,6

93,3 0,6 O,

(0,6) 125,6

8,6~ 10,2

3,7

I 3,5

5,4

110,3

6,2

15,8

90,2 3,1

~0,4) ~124,6
(0,6)
142,8-

8,1[ 12,0

5,6

! 4,6

7,2

110,4

6,0

11,1

75,4 16,5 2,

4,0 i 9,4

3,1

I 5,8

2,7 ~ 4,8

1,0

I 1,0

5,5 i~l,0

6,6

O,

lO,î

~0,5)I 6s,3

12,~14,4
10,4 10,1

~<1,1)121,1

6,51 10,7

~ 8,5

~

- 4,3

76,5 15,9

0,8

93,4 0~4

~5,~.

m

~2,5

70,~ 13~~ 9:

Enq.: STP~EP AAN DE HAND VAN V~G 61 KAART C:
O.P. heeft vak/soms vergaderingen bezocht
van een groep die zich verzet tegen de
toepassing van kolen

0,0

O,P, heeft nooit vergaderingen bezocht
van een groep dme zich verzet tegen de
toepassing van kolen
I 00,0

U heeft dus wel eens een vergadering bezocht van een groep die zich verzet tegen de toepassing van kolen,
van welke ~roep heeft u een of meer vergaderingen bezocht?

63

Enq.: GEEF KAART 19. Als er nu een referendum (een volksste~ng) gehouden zou worden over de toepassing van kolen
voor de opwekking van elektrische stroom, hoe bent u da~ v~ pl~n te ste~~? Noe~t ~ ~ar de letter v~n uw
~twoord.

a 32,6 ~ 41,3

c

4,9

~

6,5 I

12,9

e lektriciteit scentrale

elektriciteitsc~ntraie

8 7, I

64

!

zeker
niet schij nlijk schijnn waar
~

2,2

0,8 0’3

schijnlijk

0,2

wel

,0
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~(23,2

14,0

12,9

4,9

10,1

2,7

E~q. : GEE~ KAART 21 ~ Wat voor een gevoel krljqt u over het algemeen als u ~e~kt a~ de gevaren van toepassin~ v
kolen in Nederland voor de opwek~inq va~ ei@ktrische s~room? Noemt u maar de le~ter.

mij zeggen in hoeverre u het eens bent met de volgende ~itspraken? Enq.: L~ES DE VERSCHILLENDE MOGELI~EDEN
geheel tamemee
lijk

heetje

noch mee
eens, noc~
mee oneen~
On÷eensmee

I

heet- [ tame- geheel
je
lijk ~e~
meeeens
eensmeS ~ens

oneens., e~ns°n-mee

van de risico’s van de toepa~sing van kolen
kan ik geen probleem maken, w~nt d~n heb ]e

11 ,,4 I0~~i7,0

~ 11,4

8,6 !6,6

6,7

11,0

)erichten in de krant over d~ toepass£ng van kolen
~ia ik over o~dat je daar alleen maar zenuwachtlg

~ zo bezig dat ik me niet goed kan concent~ere~ op

bestrijden
2,3

2,3

20,0,,6
,6 ,17,6 20,9

(0,4)

~2~/_~

(0,3)

J~9~9±34,8

84,0

9,9

1,6

2,3 1,6

(0,5)

’97,7

1,6

0,2

0,2 0,0

(0,4)

97,1

1,9

0,1

0,3 0,0

(0,6)

bestrijden
16,7

,

27,4

(2,4)
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GEEF ~RT Ii. KO~t U n~~j aan de hand van deze kaart een ~ninq geven over de volgende uitspraak: "Als wij in
Nederl~d Op ruime schaal windenergie gaan toepassen voor het opwekke~ v~ elektrische stroom, dan vind ik dat ... ’,

I

slecht

0,3
aan~rek-

0,4

slecht

noch goed,
een beetje
noch slecht goed

4,9

1,2
trekke-

een beetje
ona~ntrekkelijk

2,6

2,2

8,8

(0,4)

aan- zeer
kelijk, noch a~trekke- trek- aan-

5,4

2

12,0

42,0 35,0

(0,4)

8,9

42,8 39,~

(0,5)

een beetja
dig

3,5

95,3

(I ,2)

74
d~cht bij mij in de buurt
stroom, da~ vind ik d~t: ......... ".
12

1

a~trek-

trekke-

een beetje
onaantr~kkelijk

14,4

i 14,2

83,2

31,8

10,4 17,6 I 8,1

(0,6)

(2,6)

75 Enq. : GEEF KAART 23. Doet u veel of weinig om de toepassing va~ windenergie in Nederland voor het opwekk~n va~ e~ektrische stroom te bestrijden of joist te sterren? Het gaat hierbij d~ om wat ~ doet, niet om uw mening.
Noemt ~ maar de letter die -~Dor uw ~twoord staat.

76 l~nq.: GEEP KAART 2~. Wat voo~ een g~voel krijgt u over het algemeea a~s u denkt a~ de gevaren v~ toepa~sin~ van
windenerqie in Nederland voer de oI~~ekking v~ elektrische stroom? Gee£t u uw antw~rd ~ar aan de hand v~ deze
kaart Noemt u ~ar de letter die voor uw antwoord staat.

Nnq. : GENF I~O~ULIE~ L. Op dit formulier staan een aantal uits_ora~~n. ~et is de bedoeling dat u door het ze~te~
va~ een s~reep t~sen de po~tjes in één der vakjes achter ~e oitspra~en aanqeeft hoe positief ~f negati~f u deze

Enq. : GEEF INVL~ORMULIER O. Op dat ford/liet sta~~l een aantal uitspr~~ken over hoeveel ~ zich ~~trekt v~ de ~nln
v~ andere perso~e~ of insta~ties, als he~ gaat o~ de energievoorzieni~g ~~ het algemee~ in Nederland~ Het is de
bedoelinq dat u door het zetten van een streep tossen de pt%ntJes in één der v~Jes uw ~twoord aa~geeft.

0 1
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Enq. : GEEF KAANT 25. ~oe denkt u da~ in het jaar 2000 in ons land elektrische stroom zal worden opgewekt? Het gaat
dus om wat ~’~rwacht dat er za! qebeuren, niet om wat u zou willen. Geef apar~een~n~woord voor kexnenergie, kole

schijnlijk

~

3. wi,,a,nergi~ 11o~I

(I ,0)

s~hijl
lijk

waar- schij~
noch onwaar, schijn lijk

wel

4,8

3,8
8,8

3)3

5,5

10,7
0,7

9,0
29,0 24,1

9,4

2,0

5,4

5,0

10,0

7,7

19,8
9,8 ~3,6
23,6 11,4

4,1

I ,8

4,7

6,8

5,0

5,2

18,6

5,7 16,5 14,6

vaardvaard
baar

voorstel 2

voorstel 4
voorstel 5

3,1

19,9

58,2

16,8

(2,0)

6,6

41,9

46,0

3,5

(2,1)

26,7

49,4

19,2

3,0

(1,7)

2,0

9,6

52,0

34,6

(1,8)

5,6

36,5

52,1

82

(0,6)
83

84

10,71 e 22,0 c 20,0

~ 39,0

~ 6)I

(2,2)
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tam@i±jk

Als gewoon mens kun je eigenlijk geen
i~vioed uitoefenen Op de maatschappij

beet[ noch
je mee i mee

19,7

14,9 ~ 12,7

5,3

E~n gewoon mens wordt in zi3n stre~n
9,2
teveel tegenqewerkt Goor machtiqe qroepe~

10,3 ! 9,8

9,7

D~ Brede Maatschappelijke Discussie
over energie is een fopspeen. De beI mede
Door mijn stem uit te brengen bij de
verkiezinge~ ka~ik het energ±ebeleid
bepalen

Als gewoon mens kán je, als je wil,
invloed uitoefenen op het energiebeleid door aan de~o~s~raties ~eel
te ~emen
Niet de bevolking maar de olie~aacschappijen en elektri¢iteitsbedrijven
bepalen wat er gebeurt in de energievoorzieni~q

29,0

17,2

6,5

4,1

10,8

10,8

10,3

11,2

4,3 ! 4,0

6,8

14,2

13,4

9,0 6,3

8,4

24,2

11,4 6,2

11,0

17,4

~
12,3~ 17,2

(0,5)

!18,3 19,5i 22,4

(0,8)

8,8~ 9,9

(1,3)

[ 15,4 24,~ 40,9

(0,7)

16,~ 26,3

(0,8)

12,4

,i 13,5

(0,9)
~21,0 16,! 24,4

9,9

8,4

7,3

11,0

ik vind he~ energiebeleid v~onze
regering OVer he~ algemeen goed

17,3

15,6

11,7

19,8

Over onze wi3ze ve~ energtevoorzlening ka& ik ma persoonlijk
niet ~ruk maken

33,3

121,c

11,i 14,1

(0,4)

(0,6)
16,~i 19,!, 26,9
(0,9)
12,6,i 13,8 8,1

10,3
Welke vor~ van energlevoorziening
gekozen wordt zal vo~r mij zelf
belangrijke gevolgen inhouden

je m~e lijk [ mee
eenseens mee
eens

16,5
7,3~

8,2 ~ 10,9

8,1 8,0]. 14,6

(0,5)

7,4 ! 13,6

18,3! 19,1 23,4

(o,7)
(1,3)

f
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de kans hierop is:
Als wij in Neoer]an~ kernenergie op r~ime schaal gaa~
toepassen voQr het oowekken van elektrische stroom

zeer klein
lafwe-

5,5

(2,5)
2

1,1 9,9

dit gebeu=t
zeker

root

vrij ~matig

9,0 i18,4 17,1 9,6

6,?

10,0

~L~nka~ dat ertce leiden dat de gezondheid v~n het

dan kan dat leide~ tot verschillende v°r~en

4

dan kan dat ertoe leiden dat ik zelf binnen
jaar overlijd door radioactieve besmetting

5

dan kan dat ertoe leiden dat ik zelf blnnen

3,8
v~(1,9)

25 ]mar °verlijd door radi°aetieve bes~tting

6

da~ k~n dat leide~ tot zeer ~rnstige ~evolqen
voor het natuurlijk milieu

7

dan k~n dat ieide~ tot radioactieve bes~e~ting -~

17.4 13.1

7,9 ~1 ~2

3~3

!0~33 91_4__

10,8 9,0 i10,3 i15,6 16,1 12,1 11,1!

1,7

9,1 9,7 13,3 !,18,0 9,4 7,0

5,3 I 4,0

(2,3)
~1,2

I
6,5 10,1 10,4 [17,7 11,1 8,4

7,5 i 4,9

7,1

7,0

6,7 I0,4i17,8 12,1 18,7~ 15,5

2,8

7,2

8,5

6,7 ~11,0 !17,2 12,8 17,~ 14,7

1,7

2,2

4,3

3,1 ii0,4 ì9,2 19,6[ 18,9 17,9

1,1

2,2

1,9

I ,3

I,.5

2,2

2,5

0,4

1,9

3,1

17,2 20,e 26,6

3,9

6,7

6,7

8,1 115,8 17,9~ 14,3 13,~ 10,4

2,5 4,4
- o~2,41

2,8

4,5 ii0,5 16,3 14,7 19,~ 22,5

2,5

7,6

~, 14,~ 11,3
7,3 !17,4 12,513,~

(2,9) 12,3

13,3 12,9

(I ,6) 3,1
I

Idan kan dat leiden tot opslaq van radioactief
in zo~tkoeoels

5,9

16,2 19,1 36,9
13,2

amankelijk wordt van landen met grote voorrader~9,9~.~ ~,
dan kan dat ertoe leiden dat zeer veel mense~
anqst zitten over de r ~ico’~ erva~

in(1

,9)

dan kan dat ertoe leiden dat meer landen in het
ibezit komen van

~ernwaDen~

4,5i12,4 17,6

21,4 17,2 18,5

9,3 17,5 9,4

8,5

13,6 13,2 20,7 8,5

7,0

7,4

dan kan d.~L eroe leiden da~ laen in de gemeente
of p
meer zeggenschap krijgt over de
str°°mv<~°rziening en de landelijke overheid

da~kan ~at leiden tot uitgebreide contrôle
en b,~veiliging va~ kernce~trales en splijtstoft ~:a;/sporten

(2,7)
13,1

16,1

1,4

2,5

( 1 , 9)

esDecialiseerde technische deskundigen

(2,01

4,1

dan kan dat leiden tot een grootschalige stroomvoorzieninq, waarbij de stroom in enkel qrote~~~.~9,~]
0,8
centrales word~ o~gewekt

2,5

3,0 9,6 16,~ 18,-: 17,6

26,5

10,5 9,8 17,9 I0,,~ 9,0

12,1

vrijheid

2,7

2,5

8,5
2,4

6,8 ,~ 11,6

6,4

6,6

16,~ 13,3,16,2 13,6

3,6i3,3 ]9,0 ~19,1 20,6 22,0 16,6
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Als wij in Nederland kernenergie op ruime schaal gaan
toepassen voor het opwekken van elektriscbe stroom

nihil zeer klein vrij matig vrij
(afwe- klein
klein
groot
ziq)

dan kan voorkomen worden dat het leven va~ de gemiddelde Nederlander a~zienlijk zal versoberen
(3,4)

root

zeer

12,0 23,7 15,8 13~q 15,1 6,9

4,9

2,4

2,0

9,0

15,8 15,4 15,3 19,9 9,2

6,5

3,6

2,0

5,7

11,0 10,3

16,5 9,4

5,2

2,2

4,7

5,8

7,1 17,7 19,0 18,:13,2

4,3

14,9 12,2

1%7

2,9

2,0

5,8 21,0 22,8, 17,~ 9,0

6,3

(2,7)

6,7

26,4

25,7 12,5 7,7

~dan kM ~t leiden tot voo~itgang v~ de wetenschap

(3,~~

2,8

5,4

dan kan dat eztoe le±Gen dat de kOOpkrach~ van de
Nederlander toeneemt
(3,1)
~~aelde
~n ka~ dat leiden tot het goedkoper worden van de
!lektrische stroom ~r de gebz~/ikers
(2,8)

8,2

16,4 14,3

8,4

15,7 11,0 14,5 18,1 12,9 8,9

dat ertce leiden d~ de Nederlandse aardgas~orraad ~inder snel ~i~geput taart
(2,8)
.ljk worda van de olie-exporterende landen
(2,9)
~an k~n dat ertoe leidea dat olie gespaard wordt voor
le Derde Wereld landen
(3,0)

5,8

15J 24,6 8,5

2,3

4,6 4,5

7,2 17,4 23,7

2,0

5,0 4,4

7,1 16,2

7,5

11,8 11,2 12,8 20,1

5,8

I,__8_
4,9
12,8

8,6

21,2 18,(
14,8 9,4

.... lijk

(3,3) 26,3

23,1 14,7 I0,8 15,0i 3,1 1,7

]0,9

~~se sa~nle~ing

(2,8) 11,0

16,2 14,,7 10,9 22,8 11,5 5,8 2,9

1,4

Ip u~t kan oefenen

(2,7) 19,0

22,8 12,7 12,6 18,7 5,8 3,3

lmY; ka~ dat leiden tot risico’s dee vertrouwd zi]n
le samenleving (in plaats va~ onb@kend)
(4,7)

9,4

16,1 11,5 11,2 21,1 11,7 7,9 4,1

L~n kan d&t leiden tot risico’s ~le o~~kend zijn voor
le samenleving (i~ plaats van ver~rouwd)
(3 I 4,9
9)

7,6

8,3

9,0 16,4 14,3 12,8 13X 9.1

~a~ k~ dat leiden tot een siLuatle waarblj je aa~ generen wordt blootgesteld zonder dat je he~ merkt iin
)laats van dat je het wel ~rk~)
(3,1)i

4,9

4,9

6,8 11,5 18,2 17,; 18,3 12,6

10,9

10,5 10,7 21,1 17,9 9,1 7,4 4,0

~ 3,2
2,9

7,5

8,8 I0,I 15,5

2,9

5,4

4,7

11,9 9,3 10,5 15,6 14,3, 12,~

4,3

8,3 6,8 I 7,7

4,9
~an kan dat leiden tot neqatieve gevolgen die direct
binnen e~kele ~aren voelbaar worden (in plaats van
~eraties later)
(3,3)
~n kan dat leiden tot negatieve gevolqen die gene~3~0)
zaties la£er ~oelbaa~ worden (in ~laats vaz direct)

Le~qere tijd)

-

(3,0)

)ersoonlijk kunnen treffen (in plaats van alleen an~e renl
12~9)

0

19,6,

7,4 12,4 ’18,3 15,."

6,0

6,2

7,3

13,(

16,.’ 12,7

6,9~13,3 18,6 15,( 17,1 10,9
11,! 6,1
9,7

[ i _[ 2 [ 3 I 4
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sterk
te
strijden

2

mijn vrienden en kennissen vinden in het aigemeen dat ik de
ru~m~ toapassing van kernenergiek3~)/~~4~

~.3,8

23,4 ~,0

23,4 9,4

6,9

ZO,8

28,1 ~,4 25,7 7,5

5,1

37~I 6~6

4,1

3

22~4 I~7
de overheid vindt dat ik de ruime toepass±ng van kernenerqle
in Nederland

4,8

5,5

9,4

23,7 21,9 21,8 8,9 I

(3,~)

4,8

4,6

7,5

18,1 18,7

29,2 13,~ ’

(3,5)

70,5

15,0 2,3

5,4 1,4

0,4

15,9

13,5 8,5

37,4 8,4

8,7

27,1

14,9 B,l

15,9 11,7 13,1

23,9

21,6 7,8

23,4 10,1 7,0

(4,0)

de meerderheid va~ de energiedesk~ndigen vindt da~ ik de

de milieubeweging vind£ over he£ alqemeen da£ ik de ruime
L toepass~~g va~ kernene~gie in Nederland

de Stuurqroep va~ d~ B~ede Maatschappelijke Discussie over
Snergi~ vindt dat tk de ruime t0epassing van kernenergle

9

DA 9653-E
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337 de ka~s hlerop is;

!Als wij ~n Nederland kole~ op ruime schaal gaan toe,eassen voor het opwekken van elektrlsche stroom

cen~ral.....dt opgewekt

vrij
kle±n

1,9

5,3

8,3 13,8 Z2,8 24,5 12,6 4,5

2,8

3,2

9,5

13,1 16,5 ~-I ,3 18,7 8,1

1,1

(3,5

4,7

11,4 12,5 12,6.

(3,5)

5,1

14,2 13,8 12,9

(3,0)

1,8

:%3 6,8

(3 , 7)

d~ kan dat leiden tot een kleinschalige stroomvocrzienlng, waarbij de stroo~ in een groot aantal kleine
installaties dichtbij de qebruikem$ worden opgewek~4,[
puttelijke wereldvOorraad kolen

zeer klein
klein

4,5

1,0
~.~.4,0 15,9 10,1 4,3
5,1 13,5 7,7 3,0

1,2

da~kan dat ertoe leiden ;~at de werkqelegenheid toe27 dan kan dat ertoe leiden dat het gezeliiger wordt

gemiddelde Nederlander toenee=t

9,9 ~-6,2~24,8~12,7 5,7.! 3,9

(3,6) 13,2

12,7 9,3 12,5: 13,9112,2~6 3 3,6 I 2,7

(3,6)

7,8

,1.2,7! 12,8 13,8 28,9 9,4

6,6

2,2

(3,8)

8,0

14,4 13,~ 20,7 27,5 6,6

3,3

1,2

3,6

1,4

8,6

16,2 14,9 23,1l 18,4

dan kan dat ertoe leiden dat de Nederlandse aardras~oorraad minder snel ultgeput :aakt
(3,3)

2,0

5,0

7,0

9.,2 19,2 27,8 13,!

5,5

kel±jk wordt van olie-exporterende landen

2,1

4,9

7,3 11,2 17,4 25,2 16,:

5,6

6,1

11,9 11,7 13,7 23,3 15,0 9,3

2,2

da~k~ dat ertoe leiden dat olie gespaard wordt
voor de Derde Wereld landen

(3,0)

(3,1)

kan dat leiden tot grote voordelen voor mij
(3,9) 21,5
~~~~o~~~~~

23,3 14,6 14,2 14,9 ~,I

2,1

1,0 0,4

kan dat leiden tot grote voordelen ~ooz de
Nederlandse samenleving
(3,8)

16,

14,~ 2,8 25,3 11,2

5,7

2,3

15,2

19,

12,6 16,3 21,0 6,7

3,0

1,5 0,7

2,8

8,1

8,0 10,4 24,6 23,0 10,:

5,7

17,2 16,4

(3,8)

6,1

15,5 15,3 18,0 19,3 11,5 5,0

(4,0)

5,2

9,9 10,5

7,1

dan is dzt een b/slissinq waal ik ook zel~f invloed
op ui~ kan oefenen
(4,0)

voor de .samenleving (in plaats van onbeken~)

(5,3)

voo~ de samenleving (in plaats v~ vertrouwd) (4,3)
dan kan dat lei~n tot ee~ sit~atie waarbi~ 3e aan
(in plaats van dat js het wel mer’kt)

19,o 2%o

7,6

4,6

5,0

1,4

2,6

2,2i 1,0

3,7

1,8

13,6 23,3 18,3 9,2 4,0

1,9

d~ k~ dat leiden tot negatieve gevolgen ~ie desvan generaties later)

da~kan dat leiden tot negatieve ~evolgen die direct
of binnen e~kele jaren voelbaar worden (in plaats
van generat~es later)
5,8

(4,0)

neraties later voelbaar worden (i.p=v. direct)

(4,3)

dan kan dat ~ tot negatleve gevolgen ~ie,
!geleidelijk,gespreid over langere tijd,optreden (3,7)

11,7 12,7 16,0 20,0 16,1 8,5

3,1

2,2

6,6 13,9 13,8 16,4 18,6 12,2 8,0

4,0

2,2

5,3 13,4 11,8 14,1 19,1 15,7 9,3 4,6

3,1

dan kan dat leiden tot negatieve ~evolgen dupe in

10,3 21,5115,6 16,7 17,5 6,8

!

11,0 ]18,9113,7 13,5 16,5

8,5

4,411,7I
16,7i 3,11

1,7
2,2

Io

o

0
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behoo~

de mensen waarmee ik samenleef, {zoals partner, ouders, kinderen)
vinde~ over het algemeen dat ik de ruime toepassi~g van kolan i~
2

miin vrienden en ksnnJssen vinden over het algemeen dat ik le r~ime
~oe~ass, in~ van kolen in Nederl~d

(6,5)
4

6

d~ politieke partij van m&jn voorkeur vind£ dat ik de ruime(~e
de mensen van wiet oo=deel ik me iets aan~rek vinden over het
~lqe~en dat ik de ruime toepassing zan kolen in Nederland (3~9)

36,6 21~ 17,1 8,7

1,6

4,2

6,0

37,3 21,6 17,4 7,8

1,0

2,7

4,7

,49,4 18,2 ~2,4’5,2

2,2

5,3 r2,5

37,4 22 ~~ 9,7 5,6

de me~rderhe&d va~ de ~nergiedesk’~~ndigen vindt dat ik de ruime
toepassing van kolen in Nederland
(5,~)
de milieubeweging vind~ over het algemeen ~at ik de ~uime toepas-

vindt dat ik de ruime toepassing van kolen in Nederland ~6,~~

5,8

10,7 ~4,5 29,9i

20,C io~ 4,9

~6;

9,4

12,0

13,0 18,3 13,7

3,1

6,3

7,5

2,5

3,3

7,7 33,1 21 ,’ì 16,:

2,8

4,9

7,7

5,8

44,7

34,5

12,4

21 ,’1 17,í 8,0

o
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de kans hierop is:
zeer klein vrij matig vrij groot zeer dit geklein
klein
groot
lafWe-zig)

Als wij in Nederland windenergie op ~~~,.= schaal gaan
toepassen voor het opwekken van elektrische stroom

nihil

d~ ka~ dat leiden tot grote aa~tallen slachtoffers
meer d~n i00 in I0 jaar)

44,8

dan kM dat leiden tot zeer e~stige gevolgen voor
het nat~urlijk milieu

47,0

dan ka~ dat leiden tot slachtoffers ten gevolge v~
het afbreken van ~olenwieken
(2,5) 21

,9

14,9
kan dat ertoe leiden dat men in de gemeente of
Provincie meer zeggenschap krijgt over de st~oom
8,7
voorziening en de landelijke overheid~inder (4,0)
dan k~ dat leiden tot een qrootschalige stroomvoorzieNi~q, waaxbij de stroom in enkele grote centrales
12,1
wordt opgewekt
(4,0)

34,7! 7,5 6,2

2,4

0,6

0,5

0,2 0,4

9,0 4,9

3,1

0,8

0,4

0,3 0,4

47,0 13,5 8,9

4,0

0,9

0,5

0,0 0,7

21,9 13,2 12,0 16,1

9,8

5,2

2,2 1,8

14,~ 9,6

4,C 2,2

4,4

1,4

31,6

13,4

=
I0,.9,6

22,7 15,4 13,~ 15,6

dan ka~ dat leiden tot een kleinschalige stroomvoorzieninq, waarblj de stroom in ee~ a@ntal kleine

2,3
p...... lijk

23,2

4,3 4,9

6,2 i12,4 ~4,0 16,5 16,8 8,5

13,7 15,6 I0,0 12,0 ~.I ,0

(3 , 8)

8,5

8,6! 7,3 5,8

dan kan dat leiden tot grote v~or~elen voor de Nederlandse samen lev~ng
(3,5]

2,8

5,6 7,0

dan k~ dat leiden tot het goedkoper worden van de
elektrische stroom voor de gebruikers
(3 ~ I ì

5,0

10,9 8,8 12,9 21,0 14,7

~an k~n dat leiden tot risico’s die o~bekend zijn
voor de samenleving (in plaats van vertrouwd)
(4
19,2

12,.= 8,6

2,2

Z2,8 19,1 14,1 10,7 6,4
1,1 7,7

4,8

3,7

1,9

9,4 14,8 13,0 11,4 9,4

3,8

da~uitis kandit eenoefenenbeSlissing waar ik 13,4
ook zel__~finvlo~~
15,6 8,9 14,5

11,9

25,.= 14,~

22,9 10,3 8,8

13,7

4,7 1,7

0,7

0,5

6,7

1,6 0,5

0,3

0,8

22,4

10,7 8,1 10,5

7,2 5,4

4,8

3,6

dan’ k~ dat leiden tot negatieve gevolgen die direct of bin~e~ enkele jaren voel~aar worden (in
~laats v~ generaties later)
(3
, 7
~31,3

30,7 11,8 10,3 6,2

3,2 1,3

0,7

0,8

dan kan dat leiden tot negatieve gevolgen die
generaties later voelbaar worden (in plaats van
direct)

( 3,5 36,5

32,3 10,4 9,0 5,0

1,5

0,7

0,4

0,6

leidelijk, gespreid over langere tijd, optreden
{in Plaats van in één klep)

(3,6~ 34,4

32,0 11,0

9,1 6,0

2,2

0,4

0,7

0,6

(3,7~ 33,0 31,7 10,0

9,2 6,6

3,0

I ,0

1,3

0,6

8,5 7,6

,6

0,8

0,9

0,5

dan kan dat leiden tot een situatie waarbij je aa~
gevaren wordt blootgesteld zonder dat je het merkt

31,4
dan k~n dat leiden tot negatieve gevolgen die deskundigen on@er contrôle kunnen houden (in plaats
va~ oncontroleerbaar zijn)k~ ~/",~

32,3 12,~ 0,3

dan kan da~ leiden tot negatieve gevolgen die in
één klep optreden (in plaats van gespreid over

langere tijêl

da~ kan dat leiden tot negatieve gevolgen die mij
ook persoonlijk kunnen treffen (in plaats
alleen ~%de zen )
(3,5 33,2

34,[ 9,3

g~oot

,0,’
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Als wij in Nederland windenergie o~ ruim~ schaa] gaan ,
toepassen voor het opwekken van elek~rische stroom

22

nihil

vrij

zig)

:eurt
~eker

6,4 17,6 14,8 16,8 17,4 13,8 5,5 2,9

2,3

13,2

23

vrij
klein

21,7 12,7 15,3 17,3

0,7

1,4

tlef

2,3

3,7 1,9

7,7 26,9~21,1 19,~ 17,1

neqa-

tief

positief

0,2

0,2

0,4

0,5

0,4

tief

wanneer er slachtofZers vallen ten qevolqe van het afb~ek~n v~n mol~nwi~ken, dan vind ik dat
wa~~ee~ we geregeld zonder ~lek~rische s~room ko~en
toename van de vogelsterfte, vind ik

(2,2)

37,8

34, I
s~~, ~~ v~=d ~k ~a~

(1,9)~

22,2 13,7 13,1 9,8 D,3

28,2 24, 1 22,

7,6

2,2

13,8 7,6

26,3 17,8 12,4 6,0 3,4 0,1
7,3 13,0 19,4 Z9,8 5,2

6~,4

0,2 0,4
5,6I

9
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veel

neqa-

een

tief

2,8

Ipiaats van gaf js het wel merkt)dan ~~t ~~t een

(2,4)

~aD~eer negatieve g~volqen wel in de hand gehouden
(unnen worden (in plaats van oncontrolearbaar zijn),
~a~ maakt dit de gevolgen

~anneer negatieva gevolgen geleidelijk, gespreid
Dver langere tijd, optzede~ (in plaats van in

~~t a~,t ~~ ~.volgen

26,5 19,6 22,8

32,3 11,2 12,3(4,0

2,2

1,2

31,1

3,3

4,7

8,2

8,5 i2,5

9,2 14,9 24,1 25,4

16,4

24,2 14,4 21,3

7,8

32,2,

!7,2 10,4 16,8 4,1

4,1

15,6

2,5

23,~ 7,2

6,0 0,6

27,9 !3,6

9,3 25,2 4,4

4,4 ~2,6

25,4

9,3 32,7 !,1

2,0

21,6 ~4,7

(2,7)

5,9

33,4

3,6

v~nnesr negatieve gevolgen genera~ies latervoelDaar wo~d@n (in plaats v~% dlr~ct)
(2~5)

3,8

)12,2

1,5
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(2~0)

12~4 ~,5 13~7 27,; 18~8 II)3

6)I

7,1

2)0

23,2 11,6 30,5 ~ I 5t9
, ~ 3,8

I~6

2

~5,0 18,0
3
4

van mij n buurtgenoten

(2,0)

als het om de enerq~evoorziening gaat, trek ik me van de ~ening

13,9 I ,4 21,9

6

12)7

30,."
12~9

5,8

van de meerderheid v~ de energiedeskundigen--,:(9~~~
6~9~

6,8,13,8 31,! 22~4 11~6

¯ :~ d~ ~~i~~e~,~i~~

6~4 13~0

(l ,6)

9~2

1,9 ’

4,5

7
van ~e St~urgroep mr.de Maa~schap~lijke Discussie over Energie9
12,0)
V~ de politieke partij van ~jn v~rkeur

(2,3) 10,3

7,5 20,1 34,~ 12~9 I 7~1
5,7 16,4

3,3

30,: 15,6 113,0 6,5
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%. windenergle

C. aardgas
D. kernenergle

0,1

0,6

1,5

2,1
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(0,8)

6,7
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15,1

31,5

1,9
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1,3
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(o,9)

1,5

18,9
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16,3

(1,4)

14,9
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zie kaart "beroepen" en "bedrijf"
5

6
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O.P. is tha~~ werkzaam
94

~

Hoe l~nq werkt U al in uw huidiqe betrskking?

gemidd e id_e_ _ _ 4.9_ ..... ] a~r
(51,3)

43,5

5,2 I ....

97 Enq.: G~EF KAAI~T 30. Wat is het netto ~~~komen v~ Met gezin of de hulshouding waartoe u behoort? Noemt u ~aar de
letter die voor uw a~twoord staat.

A I i B C0~ i/,9[ i~,5~ F ~ J I ~ ~
2,9

2,

weet ~iet/wil niet zegqe~ (28~I)

9,6 6,7 3,7 2,9 3,8

98
of heef£ u nie__tges~emd?

28,3 CDA 20,3 VVD 17,~

~’G6 3,I

CPN

99
ik stem altijd
dezelfde partij

51,2

21,8

4,2

22,@

Bent~u ~ktief lid van een kerk of sen godsdienstige groepering~

) 59,3

--
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.
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1,4
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uit~luitend 0 t/m 5 jaar
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B
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C
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A. kernenergie wordt niet gebruikt
B. toegepast voor het opwekken van elektrische stroom
C. alleen toegepast in computers

-

onvoldoende
gaat wel
voldoende
ruim voldoende

KAART 5
KAART 2

- geen enkele behoefte
- weinig behoefte
Waar worden kolen in Nederland op dit moment voor gebruikt?

- wel enigzins behoefte
- veel behoefte

A. kolen worden niet gebruikt

- zeer veel behoefte

B. worden toegepast ~ooz het opwekk~n va~ elektrisnhe stroom
C. worden toegepast voor het vervaardïge~ van asbest
E. worden toegepast in kerncen~rales
F. worden (in de vorm van kolengruis) in de landbouw toegepas~

KAART 3

A. heen, daa~ sta ik nooit bij stil
B. een ~nkele keer stel ik me dan wel eens voor
C. het komt vrij regelmatig voor dat ik me dat voorstel
E. ik stel me heel vaak voor wat er zou kunnen gebeuren

Omschrijving van uw voorstelling

- geen enkel vertrouwen
- zeer weinig vertrouwen

A- vaag, zonder details

- vrij weinig vertrouwen

B- heelden met weinig details

- enig vertrouwen

C- duidelijke beelden met enkele details

- vrij veel vertrouwen

E- levendige beelden met vrij veel details
F- zeer levendige heelden met veel details

- zeer veel vertrouwen
- alle vertrouwen

Gesteld dat wij in Nederland kernenergie op ruime schaal gaan
toepassen, hoe vaak denkt u dan dat er een ongeluk plaatsvindt

- tamelijk mee oneens

waarbij 1.000 mensen overlijden als gevolg van dit ongeluk?

- beetje mee oneens
- noch mee eens, noch mee oneens

A. dat gebeurt

gemiddeld I keer per jaar

N. dat gebeurt
C. dat gebeurt

gemiddeld ~ keer per 10 jaar
gemiddeld I keer per 100 jaar

E. dat gebeurt
F. dat gebeurt

gemiddeld I keer per I.O00 jaar
gemiddeld I keer per 10.000 jaar

H. dat gebeurt
J. dat gebeurt

gemiddeld I keer per 100.000 jaar

K. dat gebeurt

gemiddeld I keer per 1.000.000 jaar
gemiddeld I keer per 10.000.000 jaar

L. dat gebeurt
I[. dat gebeurt

nooit

- beetje mee eens
- tamelijk mee eens
- geheel mee eens

gemiddeld minder dan I keer per 10.000o000 jaar

- zeer slecht
- slecht
- een beetje slecht
- noch goed, noch slecht
- een beetje goed
- goed
- zeer goed

- zeer onaantrekkelijk
- onaantrekkelijk
- een beetje ona~ntrekkelijk

A. voor de uitbreiding van het aantal kerneen~rales

- noch aantrekkelijk~ noch onaantrekkelijk

B. voor de handhaving van de bestaande kerncentrales

- een beetje aantrekkelijk
- aantrekkelijk

(maar tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales)
g. voor de sluiting van de bestaande kerncent~ales

- zeer aantrekkelijk

(voor afsehaffing van kernenergie)
E. ik zou niet gaan stemmen
ik weet het nie~

- on~erstandig
- een beetje onverstsndig

zeker niet

- noch verstandig, noch onverstandig

zeer onwaarschijnlijk
o~waarschijnlljk

- een beetje verstandig
- verstandig

beetje onwaarschíjnlíjk
misschien wel, misschien niet
beetje waarschijnlijk
waarschijnlijk
zeer waarschijnlijk

KAART 14

zeker wel

KAART 17

ik doe:

Ik zou als volgt stemmen:

A. zeer veel tegen kernenergle
B. veel tegen kernenergie

A. voor de uitbreiding van het aantal kolengestookte
elektrieiteitscentrales

C. een enkele keer iets tegen kernenergie
E. niets voor of tegen kernenergie
F, een enkele keer iets voor kernenergie

B, voor de handhaving van de bestaande kolengestookte
elektriciteitscentrales (maar tegen uitbreiding van

~, veel voor kernenergie
J. zeer veel voor kernenergie
C. voor de sluiting van de bestaande kolengestookte
centrales (voor afscbaffing van kolen voor de ~lektriciteitsopwekklng)

ik weet het niet
Het gebruik van kernenergie in Nederland
A. het doet me niets
B, het doet me weinig

KAART 20

C. Net geeft me een onplezierig gevoel
E. ik vind het een nogal heangstigende gedachte
F. ik voel me zeer onveilig en angstig
H. Niet van toepassing, aan de toepa~sing van kernenergie
voor de elektriciteitsopwekking z~n geen gevaren
gebonden.

Ik doe:
A. zeer veel tegen kolen
B. veel tegen kolen
C. een enkele keer iets tegen kolen
E. niets voor of tegen kolen
F. een enkele keer iets voor kolen
H. veel voor k~len
J. zeer veel voor kelen

KAART 23

toepassing van kolen in Nederland:

Ik doe:

A. het doet me niets
B. het doet me weinig

A. zeer veel ~egen windenergie

C. het geeft me een onplezierig gevoel

C. een enkele keer iets tegen windenergie
E. niets voor of tegen windenergie

B. veel tegen win~energie

E. ik vind het een nogal beangstigende ged~chte
F. ik voel me zeer onveilig en angs~ig

F. een enkele keer iets voor windenergie

H. niet van toepassing, aan de toepassing van kolen voor

H. vael voor windenergie

de elektriciteitsopwekking zijn geen gevaren verbonden

J. zeer veel voor windenergie

KAART 24
KAART 22

gevaren van toepassing van windenergie in Nederland
- sterk hehoor te hestrljde~
- tamelijk behoor te bestrijden
- een beetje behoor te bestrijden
- beboor te bestrijden, noch te steunen
- een beetje behoor te steunen
- tamelijk behoor te steunen
sterk behoor te steunen

A. het doet me niets
B. het doet me weinig
C. het geeft me een onplezierlg gevoel

KAART 25

Apart antwoorden voor kernenergie, ~olen en windenergie
Grootte energiebesparende maatregelen.
- zeker niet
- zeer onwaarsehijnlijk

A. geen energiehespare~de maatregelen nodig

- onwaarschijnlijk

B. weinig energiehesparende maatregelen nodig
~. vrij veel energiebe~p~rende maatregelen nodig
E. veel energiebesparende maatregelen nodig
F. zeer veel energiebesparende maatregelen nodig

KAART 26
De economie in het jaar 2000

Geef een voor een bij elk voorstel aan hoe aanvaardbaar of
onaanvaardbaar u dit vindt.
Voorstel 1: nadruk op spreiding (zonder kernenergie)
5/10 kolen, 4/10 olie, 1/10 windenergie
Voorstel 2: ~adruk op spreiding (met kernenergie)
I/3 kernenergie, I/3 kolen, I/3 olie, gas en wind

Voorstel 3: nadruk op kernenergie
ruim 2/3 kernenergie, I/3 kolen, olie en windenergie

KAART 29

Voorstel 4: nadruk op wind en waterkracht
|/4 wind en waterkracht, ~/2 olle of ga~ (met o.a.
benutting restwarmte), ~/4 kolen
Voorstel 5: nadruk op olie
9/10 olie, 1/~0 kolen

A. windenergie
g. kolen
C. aardgas
D. kernenergie
E. aardolie

WIT
WIT

KAARTJE C.

K~L~RTJE A.
Ik ben van ~lan het deel v~~ mijn energierekening (’gas- en lichtrekening’) dat besteed wordt aan kernenergie nie= te betalen.

2. zeer onwaarsehijnlijk
3. o~waar schijnlij k

Ik ben van plan vergaderingen te bezoeken van een groep die zich verzet
tege= de toepassing van kerne~ergie.

2. zeer onwaarsehljnlijk
3. o~wa~rs=hijnlijk
4, beetje onwaarschijnlijk

4, beetje onwaarschijnlijk
5, misschien wel, misschie~ niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk

5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk

9. zeker wel
Ik heb dit reeds om deze reden geweigerd
I0. nooit

2. zeer onwaa~schijnlijk
3. onwa~rschijnlijk
4. beetje onw~arschljnlijk
5. misschien wel~ misschien niet
6. beetje waarschij~lijk
7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk

I. zeker niet
2. zeer o~waarschijnlijk
3. onwaarschijnlijk
4. beetje onwaarsehijnlijk
5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk
8. zee~ waarschijnlijk
9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder

Ik deed dit reeds eerder
10. nooit
12. vaak

WIT

WIT

Ik ben van plan deel te nemen aan e~n demonstratie tegen kernenergle.
Ik ben van plan in gesprekken de (ruime) toepassing van kernenergie~
voor het opwekken van elektrische stroom, te verdedigen.
]. zeker niet
2. zeer enwaarschijnlijk
3. onwaarschijnlljk
4. beetj~ onwaarschijnlijk
5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk
9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder

~.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zeker niet
zeer onwaarschljmlijk
onwaarschijnlljk
beetje on~aarsch~jnlijk
misschien wel~ mísschien niet
beetje waarschijnlijk
waarschijnlijk
zeer waarschijnlijk

9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder
10. nooit

I0. nooit

KAAKTJE H.
Als anderen zich voor de (ruime) toepassing van kernenergie uitspreken,
ben ik van plan daar tegen in te gaan.

1. zeker niet

I. zeker niet

2. zeer onwaarschijnlijk

2. zeer onwaarschijnlijk

3. onwaarsehijnlijk
4. beetje onwaarschijnlijk

3. onwaarschijnlljk
4. beetje onwaarschijnlijk
5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk
9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder
10. nooit
|2. vaak

5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk
9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder

WIT
KA~TJE Oo
Ik ben van plan mijn gebruik van elektrisehe stroom sterk te beperken.
I. zeker niet
3. onwaarschijnlijk
4. beetje onwaarschijnlijk
5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk
9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder

I, zeke= n£et
2. z~er onwaar~¢hijnlijk
3. onwasrs~hijnlijk
~. beetje ~nwaars~hij~lijk
5. mlsschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. w~arschijnlljk
8. zeer waarschijnlijk
9. zeker wel
Ik beperk me reeds
10. n~oi£
I~. soms
|2. veak

KAARTJE M.
Ik ben van plan een anti-kernenergie-button op mijn kleren te dr~gen.
I. zeker niet
2. zeer onwaarschijnlijk
3. onwaarschijnlijk
4. beetje onwaarschijnlijk
5. misschien wel~ misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk
9. zeker wel

GEEL

GEEL
KAARTJg C.

Ik ben van pla~ het deel van mijn energierekenlng (’~as- en lichtrekening’) dat besteed wordt aan ko~enenergie niet te betalen.

Ik ben van plan vergaderingen te bezoeken van een groep die zich verzet
tegen de toepassing van kolenenergie.

~. zeker niet
2. zeer onwaarschijnlijk

I. zeker niet
2. zeer onwaarschijnlijk

3. onwaarsehljnlijk

3. onwaarschijnlijk

4. beetje onwaarschijnlijk

4. beetje onwaarschijnlijk

6. bee£je waarschijnlijk
7. waarschijnlijk

5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk
7. waarschijnlijk

g. zeer waarschijnlijk

8. zeer waarschijnlijk

9. zeker wel

9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder

Ik heb dit reeds eerder om dezs reden geweigerd
|0. nooit
11. soms

10. nooit

12. vaak

12. vaak

KAARTJE B.

KAARTJE E.

Ik hen van plan mijn handtekening te zetten bij een handtekeningaktie
tegen de ruime toepassing van kolenenergie.

Ik ben van plan mijn handtekening te zetten bij een handtekeningenactie vóór de ruime toepassing van kolenenergie.

I. zeker niet

I. zeker niet

2. zeer onwaarschijnlijk
3. onwaarschijnlijk

2. zeer onwaarschij~lijk

4, beetje enwaarschijnlijk

4. beetje onwaarsehijnlijk

5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waarschijnlijk

5. misschien wel, misschien niet
6. beetje waars=hijnlijk

7, waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk

7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk

9. zeker wel

9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder

Ik deed dit reeds eerder
tO. nooit

3. onwaarschijnlijk

10. nooit
12. vaak

GEEL
KAARTJE F.
Ik ben van plan in gesprekken de (ruime) toepassing van kolenenergi~

2. zeer onwaarschijnlijk
3. onwaarschij=lijk

3. onw~arsehijnlijk
4. beetje onw~arschi~nlijk

4. beetje onwaarsehijnlijk

5. misschien wel~ misschien niet

6. beetje wa~rschijnlijk

KAARTJE K.
KA&RTJE ~.
Als anderen zich voor de (ruime) toepas~ing van kolenenergle
ben ik van plan daar tegen in te gaan.
I. zeker niet
I. zeer onwaarschijnlijk

u~tspreken,

Ik ben van plan op een politieke partij te s~e~men di~ de ruime
toepassing van kolenenergie i~ Nederland wll bevorderen.

2. zeer onwaarsehij=liSk
3. onwaarschijnlijk

3. onwaarsnhijnlijk
4. beetje onwaarschijnlijk
~. misschien wel~ misschien niet
6. beetje w~ars~hi5nlijk

6. beetje wa~rschij~l~jk

7. waarschijnlijk
8. zeer waarschijnlijk
9. zeker wel
Ik deed dit reeds eerder
10. nooit
~2. vaak

9. zeker wel

KAkRT "BEROEPEN"
I. bedri~fshoofden en directeuren met 10 man en meer personeel
2. bedrijfshoofden en directeuren met 9 man en minder personeel
3. zelfstandige beoefenaren van hogere vrije beroepen
4. zelfstandige hoeren en tuinders
5. hogere employees
6. middelbare employees
7. lagere employees
8. geschoolde employees
9. ongeschoolde handarbeiders
~0. geen antwoord
BV. huisvrouw

KAART "BEDRIJF"
~. nijverheid, niet elders genoemd
2. ambacht
3. landbouw en visserij
4. detailhandel
5. groothandel
6. vervoer-, opslag- en communlcatlehedrijven
7. overheidsdiensten
8. overige dlenstverlening
9. bank- en verzekeringswezen
10. geen antwoord
11. geen werkkring gehad
12. huisvrouw/studerend
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BIJLAGE 2: PRINCALS EN HOMALS

INTRODUCTION

Principal domponents analysis. Given observations on n objects, for m
variables; such observations will be collected in a data matrix H
with n rows and m columns. A standard technique to analyze sueh data
is PCA. PCA produces successive solutions Xl, x2, etc. in such a way
that xI is a weighted sum of the columns of H, and in such a way that
the sum of the squared correlations between x. and the columns of H
(the variables) has an extreme value. This sum of squared correlations
is called the "eigenvalue" of the correlation matrix of the variables.
Strictly speaking we should say that this sum of squared correlations
is unconditionally maximized for the first solution only. For subsequent
solutions, this sum is maximized under the restriction that x2 should
be uncorrelated with Xl, that x3 should be uncorrelated with both x~
and x2, etc..
A large eigenvalue indicates that the variables are "homogeneous":
since x. then correlates highly with all variables, little is
lost if all variables were replaced by ~..

PRINCALS

(I) Suppose we have a data matrix of objects by variables. A p-dimensional principal components analysis (PCA) performed on the
data matrix gives p principal components, which are weighted
sums of the origi~al variables in such a way that the sum of
the squared correlations between the variables and the principal
components is maximal. We call the sum of the squared correlations
of the variables with the first principal component the first
eigenvalue of the correlation matrix, with the second principal
component the second eigenvalue, etc.. The principal components
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are orthogonal to each other.
What happens to the principal components when the variables
are not assumed to be on a numerical measurement level?
Suppose we deal with rankings, or putting it in another way,
suppose the data are interpreted at an ordinal level. In that
case we are allowed to give the categories of the variables
(which are no longer fixed) any value that does hot disturb the
order. That means that non-linear monotone transformations of the
original variables are allowed. Geometrically it means that
a variable can be replaced by a variable which is "similar"
to this variable. Al1 these substitute vectors together form

a cone.

(2) When we want to compute non-linear principal components we
form weighted sums of the variables in such a way that the sam of
squared correlations between the variables and the principal
components is maximal. As the categories of the variables have
no longer fixed quantifications, we can (for every variable)
choose a transformation from the corresponding cone, such that
the sum of the squared correlations is maximized. We can go
further if we make the cone bigger for each variable, for
instance by not imposing any order restriction to the categories
of a variable. We call this the nominal measurement level.
It means that the technique itself creates an order in the
categories of a variable, we do not impose an order.
The measurement levels discussed sofar are single approaches,
i.e. the PCA solntion is based on only one single transformation
of each variable. We can think of the (transformed) variables
as vectors in the p-dimensional principal components space.
The category quantifications are points on these vectors. The
objects are thought of as points in the same space, the principal
components give the coordinates. Therefore we call the principal
components also the object scores. The correlations between the
(transformed) variables and the principal components are called
the component loadings. The squared component loadings give the
proportion of the variance of a variable explained by a principal
component.
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(3) There is net always a reason why we want just ene transformation
for each variable. Sometimes it is more natural te expect a
transformation for each principal component separately, especially
if we deal with a nominal measurement level. ~owever~ in that ease
non-linear PCA is the same as homogeneity analysis, since ene of
the definitions of homogeneity analysis is: finding transformations
of the variables in such a way that the first eigenvalue of the
correlation matrix is maximized. The second homogeneity solution
should be orthogonal te Ehe first ene and should satisfy the same
restrictions, etc..
Thus we see en the ene hand non-linear PCA is a generalization of
linear PCA and en the ether hand non-linear PCA is a homogeneity
analyais with restrictions en the categories of the variables.

(4) In the program PRINCALS, which performs a non-linear PCA,
we can choose the measurement level for each variable separately.
The possibilities are: multiple nominal as in homogeneity analysis,
single nominal, ordinal or numerical (single numerical as in linear
PCA). PRINCALS is an alternating least squares program. It solves
for the different parameters (object scores and transformations)
in turn by using a least squares approximation. The fit reported
in the output of the program is the sum of the eigenvalues. The
category quantifications are standard scores.
If ene wants te calculate the mean or variance, the category
quantifications should be weighted with the marginal frequencies.
The single categery coordinates are the category quantifieations
weighted with the component loadings. The multiple category
coordinates are the means of the object scores of these objects
which belon~s te the correspondlng categories.
Literature:
A. Gifi, PRINCALS Users Guide. University of Leiden, Department
of Dsta Theory, ~983.
A. Gifi, Nonlinear multivariable analysis. University of Leiden,
Department of Data Theory, ~98~.
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(I) It was shown that a data matrix can be quantified in such a
way that numerical values are assigned to the categories of each
variable in an optimal way. It quantifies categorical variables
(e.g. political preference) and it gives optimal transformations
of numerical variables. The solution is optimal in the sense that:
(i) we can define object scores x, where x is a weighted sum of
the quantified variables;
(ii) object scores x satisfy the criterion that the sum of the
squared correlations between x and all quantified variables is
maximized.
In PRIMALS this optimal quantification is achieved once and for
all. After the data matrix is quantified, the PRIMALS solution
is the same as a Principal Components Analysis on the quantified
data matrix.

(2) In HOMALS another approach is chosen. The HOMALS solution
has a certain number of dimensions (the successive solutions),
the first of which equals the PRIMALS solution. I.e., variables
are quantified in such a way that there are object scores xI
with maximum sum of squared correlations with all quantified
variables. Given this first solution, HOMALS proceeds to the second
"dimension" by taking a different quantification of the categories
of the variables. This second quantification again obeys the
same general criterion (i.e., there must be a solution for
object scores x2 such that x2 has maximum sum of squared
correlations with the new set of all quantified variables). But the
second solution is also restricted by the requirement that x2
must be uncorrelated with xI. And so on. A third HOMALS dimension
requires again another quantification of the categories of the
variables, such that x3 is uncorrelated ~ith xIand x2, and under
this restriction has maximum sum of squared correlations with the
variables as quantified for this third dimension.
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each dimension the category quantification is the average of
object scores of those objects which belong to that category.
E.g., if objects 7, 5, ~~, 20 are in the same category for
variable h~, then this category will have quantification
th
(X~s + Xss
+ X~~s
+ X20s)/4_ for the s
dimension.

(4) The HOMALS program has the following basic output.
(i) For each dimension, category quantifications are given.
(ii) For each dimension, object scores x are given.
s

(iii) For each dimension, discrimination measures are given
for each variable. This measure is the squared correlatio~ between
x and the quantified variableo
(ir) For each din~ension, an eigenvalue is given. The eigenvalue
is the average of the discrimination measures for the dimension.
The larger eigenvalue, the better the solution. A perfect solution
(xs bas unit correlations with all quantified variables, which in
turn implies that all quantified variables have unit correlation
among each other) implies that the eigenvalue must be equal to
unity.
The value of (~-eigenvalue) therefore can be interpreted as a measure

(v) Added over all dimensions, the sum of the eigenvalues g~ves an
indicatíon of "total fit" (how good the solution in p dimensions
is), whereas the value of (p-sum eigenvalues) is a measure of
"total loss".

(5) Note an essential difference with classical principal components
analysis PCA. In PCA object scores x are correlated with standardized
s
variables qj ; it is always the same qj, irrespective of the dimension
to
thes.
squared
correlation
xs and a variable
qjsrefers
which
index
In HO~~LS,
however,between
the discrimination
measure

is different for each dimension. In other words, qjs and qjr are
not the same when s# r. qjs and qjr might be highly correlated,
but also might be uncorrel~ted; the HOMALS algorithm bas no restrictions in this respect. For the interpretation of HOMALS results this
implies that one should not regard qjs and qjr as "the same variable".
Instead, qjs and qjr are different versions of qj . E.g., if hj has
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four categories, qjs may quantify these categories in such a way
that categories Iand 2 are contrasted to categories 3 and 4o
But q{r may contrast categories ~ and 3 to categories 2 and 4.
Each quantification of h. bas its own substantive interpretation.

(6) The fact that each variable h. of the original categorical
data matrix is quantified differently for each HOMALS dimension,
makes the interpretation of successive HO~I~LS dimensions difficult.
We therefore advise not to take too many HOMALS dimensions.
In general, two or three of them will suffice.
Literature:
A. Gifi, HOMALS Users Guide. University of Leiden, Department
of Data Theory, ~98~.
A. Gifi, Nonlinear multivariate Analysis. University of Leiden,
Department of Data Theory, 198~.
J. Meulman, Homogeneity analysis of incomplete data. Leiden,
D.S.W.O. Press, 1982.
W.J, Heiser, Unfolding analysis of proximity data. Doctoral
dissertation, University of Leiden, ~98~.
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Voor elk van de drie energieopties, kernenergie, kolen en wind,
zijn een aantal veronderstellingen gevraagd samen met een evaluatie
van het betreffende attribuut. Om nu te komen tot een met de evaluatie
gewogen veronderstelling is niet gekozen voor de wijze waarop
Fishbein dit heeft gedaan. (Fishbein en Ajzen, 1975)
Fishbein combineerde de beliefs en de evaluaties door deze met elkaar
te vermenigvuldigen (hierbij liepen de waarden van de schaalpunten
van de beliefs van ~ tot en met 7 en van de evaluaties van -3 tot en met +3).
Een bezwaar van deze wijze van combineren is dat dit een tamelijk
arbitraire operatie is, waarbij er een ordinaliteit wordt gesuggereerd waarvan het maar de vraag is of dit terecht kan worden gedaan.
Een tweede bezwaar van deze methode is dat een aantal ~ombinaties
dezelfde score oplevert (bijvoorbeeld een beliefwaarde van +4 en
evaluatie waarde -3 levert dezelfde combinatie op als +6 en -2).
Dit betekent dat hieraan het idee ten grondslag ligt dat de beliefsterkte en evaluatiewaarde elkaar kunnen compenseren. Ook hiervan
kan betwijfeld worden in hoeverre deze reductie van informatie
terecht is.
In tegenstelling tot Fishbein hebben wij gekozen voor een methode
waarbij elke mogelijke combinatie van beliefsterkte en evaluatiewaarde
een afzonderlijk label kreeg in de vorm van een getal. Hierbij werd
geen ordinaliteit verondersteld, de samengestelde score werd dus
een variabele met een nominale schaal. Bovendien konden comöinaties
ook niet dezelfde waarde krijgen, zoals dit bij Fishbein het geval is.
De oorspronkelijke 9-punts$chalendlewerden gehanteerd bij de veronderstellingen en de evaluaties werden tot respectievelijk 5- en 3puntsschalen teruggebracht. Dit gebeurde op basis van categoriequantificaties zoals die werden berekend in een PRINCALS-analyse die voor
elke groep vragen werd uitgevoerd.I) Deze empirisehe vorm van hereoderlng
leidt tot een maximale reductie met een minimaal verlies aan variantie.

~)Bij het samenvoegen van categorieën werden in feite twee criteria
gehanteerd, namelijk de mate waarin categorieën dezelfde quantificaties kregen en het aantal respondenten dat in een categorie scoorde.
Wat betreft dit laatste criterium werd een categorie samengevoegd met
een naburige wanneer er zeer weinig respondenten in scoorden en deze
om dié reden een geheel andere quantificatie kreeg.

- 368 -

In figuur 3.1 wordt de matrix weergegeven die ontstaat wanneer de
veronderstelling en de bijhehorende evaluatie worden gecombineerd.
De waarden I t/m 5 van de veronderstellingen geven een oplopend
waarschijnlijkheidsoordeel weer, de waarden I t/m 3 een evaluatie die
grofweg aangeduid kan worden als negatief, neutraal en positief.
Elke respondent krijgt zo een score die waardes tussen I en ;5 kunnen

evaluatie: E

negatief

zeer
onwaarschijnlijk

waarschi~nlíjkheíd: B

zeer
waarschijnlijk

neutraal

positief

2

3

I

I

6

11

2

2

7

12

3

3

8

13

4

4

9

14

5

5

10

~5

Figuur 3.1: matrix van de mogelijke combinaties veronderstellingen
en evaluaties.

De evaluaties van een aantal attributen zijn in de landelijke survey
achterwege gelaten, aangezien bij de proefafname van de enquête bleek
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Het ging hierbij om evident zeer negatieve of positieve evaluaties.
Bij de constructie van een samengestelde score werd derhalve de
waarde van de evaluatie op ~ gesteld wanneer het een negatief
geëvalueerd attribuut betrof en 3 wanneer het ging om een positief
attribuut. Dit betekende dat de respondenten een score van respectievelijk I t/m 5 respectievelijk 11 t/m 15 konden krijgen.

Om de structuur van elke variabele na te gaan, dat wil zeggen welke
plaats elke (nominale) categorie ten opzichte van de anderen inneemt,
werd over de nieuwe samengestelde scores een HO~iALS-analyse uitgevoerd.
De eategoriequantificaties van de produkten van veronderstellingen en
evaluaties (BE) die aldus werden berekend zijn voor één van de items
over kolen in figuur 3.2 afgebeeld. Dit patroon is kenmerkend voor
de meeste van deze samengestelde scores, zowel voor kolen, kernenergie als wind.
De punten BEl, BE2, .... BEl5 corresponderen met de getallen I t/m 15
in figuur 3.1 en geven elk dus een mogelijke combinatie weer van de
veronderstelling en de evaluatie. In de figuur zijn de schaalpunten
die bij één evaluatieniveau horen met elkaar verbonden door een lijn
(dit zijn dus BEl t/m 5, BE6 t/m 10 en BElt t/m 15).
Het blijkt dat de categoriequantificaties per niveau van de veronderstellingen niet veel verschillen voor elk van de drie evaluatieniveaus.
Dat wil dus zeggen dat de nieuw berekende schaalwaarden van deze gewogen veronderstelling in feite het verloop van de w~~~se~~j~7~jkh~~~
weergeven en niet of nauwelijks het evaluatieniveau. Dit blijkt bij
de meeste gewogen veronderstellingen het geval te zijn. De verklaring
hiervoor moet wellicht gezocht worden in het feit dat er weinig
spreiding is bij de evaluaties. Daardoor zal de meeste variantie van
een gewogen veronderstelling worden veroorzaakt door verschillen in
waargenomen waarschijnlijkheid van de veronderstelling en niet of
minder door verschillen in evaluatie van het attribuut van de veronderstelling. Dit blijkt bijvoorbeeld bij demultipeleregressieanalyses, waarbij de attitude tegenover een energie-optie wordt voorspeld door clusters gewogen veronderstellingen. Wanneer dezelfde
clusters met ongewogen veronderstellingen worden gevormd in plaats
van die met de evaluatie gewogen veronderstellingen.

- 370 zijn de resultaten vrijwel identiek.

Figuur 3.2: categoriequantificaties van één gewogen veronderstelling
(doden en gewonden bij vervoer van kolen), berekend in
een HOMALS-analyse. De labels BEl t/m BEl5 komen overeen
met die in figuur 3.1.

Ook wanneer wij de veronderstellingen en de evaluaties combineren en
correleren met de attitude zoals Fishbein dit doet blijkt dat gewogen
veronderstellingen nauwelijks een sterker verband laten zien dan de
(ongewogen) veronderstellingen alleen.I)
Enig verschil is te zien bij wind: hier heeft de gewogen en gesommeerde score enigszins een sterker verband met de attitude dan de ongewogen gesommeerde score.
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In tabel 3.1: worden voor kolen, kernenergie en wind deze verbanden
weergegeven. In onderstaande tabel staan de betreffende correlatiecoëfficiënten.

Tabel3.1:De correlaties tussen I B.E (productsom van gewogen veronderstellingen) en E B (som van de ongewogen veronderstellingen) enerzijds en de attitudes anderzijds voor
kolen, kernenergie en wind.

attitude
kolen
attitude
kernenergie
attitude
wind

~ B.E
kolen

~ B
ko len

0,43

-0,36

~B.E
kernenergie

0,63

kernenergie

~B.E
wind

EB
wind

-0,58

0,42

-0,27
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BIJLAGE 4 : DE GEWOGEN SOCIALE NOI~IEN

De sociale normen over de persoonlijke bijdrage aan collectief riskant
gedrag en de motivatie om te conformeren werden op dezelfde wijze
behandeld als dit het geval was bij de veronderstellingen en bijbehorende evaluaties (zie Bijlage 3). In het geval van de normen werd
de 7-puntsschaal (op basis van een PRINCALS-analyse waarin nieuwe
categoriequantificaties werden berekend) tot 3 schaalpunten teruggebracht. Zowel bij de sociale normen over de toepassíng van kolen
als kernenergie. Dit was eveneens het geval met de motivatie om te
conformeren. In figuur 4.1 wordt een matrix weergegeven die aangeeft op welke wijze de sociale normen en motivatie om te conformeren
werden gecombineerd.

motivatie om te conformeren

zeer
weinig

zeer
veel

bestrijden

sociale normen

steunen

2

2

3

3

Figuur 4.1: matrix van de mogelijke combinaties sociale normen en
motivatie om te conformeren.

Elke sociale norm werd op deze wijze met de bijbehorende motivatie
om te conformeren gecombineerd en deze samengestelde score is dus
een nominale variabele,
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een HOMALS-analyse uitgevoerd over alle scores (voor kolen en kernenergie afzonderlijk). Het bleek dat voor alle gewogen sociale normen
de structuur vrijwel dezelfde was. Een oplossing in twee dimensies
leverde voor elke dimensie een bijna even hoge eigenwaarde op
(.47 en .43). De eerste dimensie werd bepaald door de motivatie om te
conformeren, de tweede door de sociale normen. Dit geeft aan dat, in
tegenstelling tot de gecombineerde scores van veronderstellingen en
evaluaties, zowel de sociale normen als de motivatie om te conformeren
variantie hebben, en wel in ongeveer gelijke mate. Dit betekent dan
dat combinatie van deze twee factoren zinvol kan zijn. Voor één gewogen
norm zijn de categoriequantifieaties in een grafiek uitgezet (zie
figuur 4.2). Alle andere gewogen normen zowel bij kolen als bij
kernenergie hebben eenzelfde structuur, zodat deze figuur een representatief beeld geeft.

Figuur 4.2: categoriequantificaties van één gewogen sociale norm
(mensen met wie ik samenleef, toepassing van kolen).
De labels ~.ICI tim NMC9 corresponderen met de cellen
I t/m 9 in figuur

4.~.

"(9~’0 ~a 8~*0

a~a!]aa[qns ap U~A ~UTll~ds=ooA ap nwe ~~weap[!q ]eTn IOaqa~ JaN n~
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De horizontale dimensie in de figuur geeft weer in hoeverre men een
motivatie heeft om zich te conformeren aan de mening van de betreffende referentieperso(o)n(en) of -instanties (mc). De vertikale dimensie
geeft de sociale normen om te steunen versus bestrijden weer.

Het feit dat de sociale normen en de motivaties om te conformeren
onafhankelijk van elkaar zijn wordt nog eens gedemonstreerd in figuur
4.3, waarin het resultaat van een PRINCALS-analyse wordt weergegeven,
waarin de sociale normen van kolen en de motivaties om te conformeren
beide in ~én analyse werden behandeld. Ook hier werden vrijwel even
hoge eigenwaarden gevonden. Bovendien werd de subjectieve norm bij de
analyse betrokken en het blijkt uit de figuur duidelijk dat deze alleen
met de so~iale normen s~menhangt en niet met de motivatie om te conformeren. Deze structuur is vrijwel identiek wanneer het gaat om de
sociale normen over de toepassing van kernenergie.

Evenals bij de veronderstellingen is ook hier nagegaan in hoeverre de
met motivatie om te conformeren gewogen sociale normen geson~meerd
correleren met de subjectieve normen. Zoals ook al uit figuur 4.3
afgeleid kan worden, blijkt deze weging de correlatie niet te verhogen.
In tabel 4.1 worden voor kolen en kernenergie de correlaties gegeven,
zowel met de gesommeerde gewogen scores (zoals Fishbein dit aangeeft)
als de gesommeerde (ongewogen) sociale normen.

Tabel 4.1: De correlaties tussen Z NB.MC (produktsom van gewogen
sociale normen) en Z NB (som van de ongewogen sociale
normen) enerzijds en de subjectieve norm anderzijds voor
kolen en kernenergie.

~ NB.MC
kolen
subjectieve norm kolen
subjectieve norm kernenergie

0,52

Z NB
kolen

~ NB.MC
~ NB
kernenergie kernenergie

0,55
0,67

0,69
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BIJLAGE 5: VERGELIJKING STEEKPROEFGEGEVENS MET POPULATIEGEGEVENS

Steekproef
%

NederlandI)

geslacht
man

53

49

vrouw

47

51

Totaal

100%

100%

|8-34

38

40

35-49

28

26

50-64

21

20

65+

13

14

100%

100%

noord (Groningen, Friesland, Drente)

1!

1!

oost (Overijsel, Gelderland)

18

19

west (Utrecht, Noord-Holland,
Zuid-Holland)

47

46

zuid (Zeeland, Noord-Brabant,
Limburg)

24

24

Totaal

100%

100%

middelgrote steden, forensengemeenten

36

33

kleine steden, niet-stedelijke
industriegebieden

28

29

agrarisch platteland

18

20

Aantal ondervraagden

100%

100%

leeftijd

Totaal

regionaal gebied

urbanisatiegraad
drie grootste agglomeraties

gegevens ontleend aan mini-census 1981, Interact Dongen. Een driejaarlijks ijkingsonderzoek dat informatie geeft over de omvang en
structuur van de Nederlandse bevolking.
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6.11ntercorrelaties van clusters veronderstellingen over gevolgen
van ruime toepassing van kolen.

aantas~ing
bedrei- gezondheid
gende
len milieu
gevolgen

levensbedreigende gevolgen

0,70

aantasting gezondheid en
milieu
voordelen
zeggenschap

voordelen

zeggenschap

voorraadbehoud

0,14

0,20

-0,02

-0,05

0,16

0,07

-

0,27

0,42

-

0,10

voorraadbehoud

6.2 Correlaties van de psychologische kenmerken van risico’s of negatieve
gevolgen enerzijds en de attitude tegenover de ruime toepassing van
kolen anderzijds.

attitude

vertrouwd voor samenleving

0,01

onbekend voor samenleving

-0,08

blootgesteld zijn zonder dat je het merkt

-0,18

controleerbaar door deskundigen

0,00

direct voelbaar

-0,26

generaties later voelbaar

-0,24

geleidelijk optreden

-0,28

in één klap optreden

-0,05

persoonlijk treffen

-0,23

6.3

Correlaties tussen de ongewogen sociale normen over de persoonlijke bijdrage aan de ruime toepassing
van kolen.

ik samenleef

mensen waarmee ik
samenleef
vrienden en
kennissen

vrienden
en
~ennissen

.80

buurtgenoten

overheidi energiedeskundigen

energiedeskundigen
milieubeweging
Stuurgroep B.M.D.
politieke partij
van voorkeur

Stuurgroep
B.M.D.

politieke
partij van
voorkeur

.60

.34

.22

.46

.35

.21

.42

.68
.14

.37

,31

.34

.60

.04

.28

.23

.05

.25

,26

.39

.34

buurtgenoten
overheid

milieubeweging

.34

- 379 6.4 Correlaties tussen schaalitems met betrekking tot de waargenomen
effectiviteit van de persoonlijke bijdrage aan collectief gedrag
in het algemeen.

B
A. geen mogelijkheid om invloed uit
te oefenen op de maatschappij

0,38

B. t’eveel tegengewerkt door machtige groepen

C
0,30

-0,05

0,30

0,00

C. voor een beter bestaan teveel
afhankelijk van toeval

-0,20

D. men kan zelf heel wat doen
om levens

6.5 Correlaties tussen schaalitems met betrekking tot de waargenomen
effectiviteit van de persoonlijke bijdrage aan collectief gedrag
met betrekking tot energiekwesties.

A. de B.M.D. is een fopspeen
B. door stermnen invloed op
energiebeleid

C. door demonstreren invloed
op energiebeleid
D. niet bevolking maar oliemaatschappijen en elektriciteitsbedrijven bepalen
energievoorziening

B

C

D

-0,24

-0,04

0,43

0,21

-0,10

0,07

- 380 6.6 Correlaties tussen schaalitems met betrekking tot de "betrokkenheid" met de energievoorziening en met het energiebeleid.

A. over energievoorziening persoonlijk
niet druk maken

-0,32

-0,21

B. energiebeleid van overheid goed in
gaten houden

0,34

C. vorm van energievoorziening heeft
persoonlijk belangrijke gevolgen

6.7 Intercorrelaties van clusters veronderstellingen over gevolgen
van ruime toepassing van kernenergie.

2
sociale en milieugevolgen bij normaal bedrijf
gevolgen voor
gezondheid en milieu
bij dysfunctioneren
persoonlijke en
sociaal-economische
voordelen
voorraadbehoud

grootschaligheid
ongelukken

0,67

3

5

6

-0,27 -0,11

0,07

0,58

-0,34 -0,26

-0,16

0,75

0,57 -0,06 -0,34
, 0,16 -0,23

-

-0,11

- 381 6.8 Correlaties van de psychologische kenmerken van risico’s of
negatieve gevolgen enerzijds en de attitude tegenover de
ruime toepassing van kernenergie anderzijds.

attitude

vertrouwd voor samenleving

0,20

onbekend voor samenleving

-0,35

blootgesteld zijn zonder dat je het merkt

-0,46

controleerbaar door deskundigen

0,08

direct voelbaar

-0,40

generaties later voelhaar

-0,48

geleidelijk optreden

-0,42

in één klap optreden

-0,35

persoonlijk treffen

-0,43

6.9 Correlaties tussen de ongewogen sociale normen over de persoonlijke bijdrage aan de ruime toepassing
van kernenergie.

mensen
waarmee
ik samenleef

mensen waarmee ik
samenleef
vrienden en
kennissen
buurtgenoten
overheid
energiedeskundigen
milieubeweging
Stuurgroep B.M.D.
politieke partij
van voorkeur

vrienden
en
kennissen

0,76

buurtovergenotenl heid

energiedeskundigen

milieubeweging

Stuurgroep
B .MoD.

politieke
partij van
voorkeur

0,58

0,16

0,19

0,25

0,19

0,50

0,69

0,17

0,22

0,28

0,20

0,52

0,23

0,21

0,25

0,22

0,39

0,59

-0,01

0,27

0,19

-0,09

0,26

0,26

0,19

0,22
0,23

- 383 6.10 Kruistabel van de attitude tegenover de ruime toepassing van
~~a~n en de waargenomen waar~chijnlijkheid van deze ruime
toepassing in het jaar 2000.

attitude
negatief

waargenomen
waarschijnlijkheid
van
ruime
toepassing

rij
totaal

neutraal

positief

klein

13,4%

0,8%

2,7%

16,9%

matig

12,7%

3,8%

3,3%

19,8%

groot

34,6%

8,9%

~9,9%

63,3%

60,7%

13,4%

25,9%

kolomtotaal

~00%
N = 1093

6.11Kruistabel van de attitude tegenover de ruime toepassing van
~~n~ voor het opwekken van elektriciteit en de waargenomen
waarschijnlijkheid van deze ruime toepassing in het jaar 2000.

rij

attitude
negatief

waargenomen
waarschijnlijkheid
ruime
toepassing
kolomtotaal

neutraal

positief

klein

2,1%

1,3%

10,0%

~3,4%

matig

0,5%

2,0%

26,6%

29,2%

groot

0,4%

2,1%

55,0%

57,4%

3,0%

5,4%

91,6%

100%
N = 1093

- 384 6.12 Kruistabel van de attitude tegenover de ruime toepassing van
~olc~ en de waargenomen waarschijnlijkheid van deze ruime
toepassing in het jaar 2000.

tij
totaal

attitude

waargenomen
waarschijnlijkheid
van
ruime

negatief

neutraal

positief

klein

8,6%

3,5%

10,6%

22,6%

matig

9,5%

7,5%

20,8%

37,8%

groot

9,3%

6,6%

23,7%

39,6%

27,4%

17,5%

55,1%

I00%
N = 1096

toe-

passing

kolomtotaal

6.13

Kruistabel van subjectief informatieniveau met informatiebehoefte met betrekking tot de energievoorziening.

behoefte aan informatie

de
hoogte

veel i zeer
veel

geen
enkele

weinig

2,3%

2,3%

1,6%

1,1%

0,8%

8,1%

2,8%

7,2%

13,9%

6,7%

1,7%

32,4%

gaat
wel

2,7%

7,3%

13,6%

3,8%

0,8%

28,2%

voldoende

4,6%

6,6%

10,9%

3,3%

0,6%

26,0%

ruim
voldoende

1,2%

1,3%

1,1%

1,4%

0,4%

5,3%

kolom
totaal

13,6%

24,6%

41,2%

zeer
onvoldoende
op

wel
enigszins

rij
totaal

onvoldoende

16’3%I

4,4%

100%
N = 1098

- 385 6.14 Onderlinge correlaties van gevoelens van onveiligheid reactiewijzen op dreiging en stress met betrekking tot kernenergie.
C
A gevoelens van
onveiligheid
B risico’s van
kernenergie
behoren tot
het leven
(adaptief)
C van kernenergie risico’s
geen probleem
maken want
dan heb je
geen leven
meer
(defensief)
,D stilstaan bij
kranteberichten over
technische
mankementen
(alert)
!E kranteberichten overslaan omdat
je daar alleen
maar zenuwachtig van
wordt
(defensief)
F ik kan er niet
van slapen als
ik denk aan
gevaren van
kernenergie
(stresssymptoom)
G kernenergierisico’s
houden me
zo bezig
dat ik me
niet kan
concentreren
op andere
zaken (stresssymptoom)

-0,4

D

E

F

G

-0,33

0,33

0,02

0,27

0,18

0,55

-0,32

0,04

-0,15

-0,15

-0,4

0,11

-0,20

-0,17

-0,25

0,21

0,17

0,14

0,11

0,65

- 386 6.15 Onderlinge correlaties van gevoelens van onveiligheid en
reactiewijzen op dreiging en stress met betrekking tot kolen.
C
A gevoelens van
onveiligheid
B risico’s van
kolen behoren
tot het leven
(adaptief)
C van kolenrisico’s geen
probleem
maken want dan
heb je geen
leven meer
(defensief)
D stilstaan bij
kranteberichten over milieugevolgen
(alert)
E kranteberichten overslaan omdat
je daar alleen
maar zenuwachtig van
wordt
(defensief)
F ik kan er niet
van slapen
als ik denk
aan de gevaren van toepassing van
kolen (stresssymptoom)
G kolenrisico’s
houden me zo
bezig dat ik
me niet kan
concentreren
op andere
zaken (stresssymptoom)

-0,26

D

E

F

G

-0,25

0,30

0,05

0,04

0,07

0,55

-0,21

0,06

-0,05

-0,07

-0,28

O,iO

-0,05

-0,08

-0,15

0,08

0,I0

0,08

0,06

0,43

- 387 6.~6 Kruistabel van concreetheid van voorstelling met al dan niet
voorkomen van respondent of diens naasten in voorstelllng met
betrekking tot kernenergie en kolen.

het ja dan mee voorkomen van de
respondent of diens naasten in
de voorstelling

kolen

kernenergie

nee

nee

vaag, zonder details

2,4%

18,0%

2,0%

44,3%

beelden met weiniB
details

3,4%

17,9%

3,0%

25,2%

duidelijke beelden
met enkele details

6,1%

21,4%

4,3%

14,0%

levendige beelden
met vrij veel
details

6,2%

12,5%

1,5%

4,6%

zeer levendige
beelden met veel
details

5,0%

7,1%

0,2%

1,0%

N

=

1090

N

=

1044

- 388 6.17 Kruistabel van frequentie van de voorstelling met al dan niet
voorkomen van respondent of diens naasten in voorstelling met
betrekking tot kernenergie en kolen.

het ja dan nee voorkomen van de
respondent of diens naasten in
de voorstelling

kernenergie

kolen

ja

nee

ja

nee

nooit

2,3%

17,8%

2,9%

50,6%

enkele keer

7,1%

31,7%

5,4%

28,6%

vrij regelmatig

6,5%

13,8%

1,7%

8,0%

heel vaak

7,4%

13,4%

0,9%

1,8%

N

11oi

N

1051

- 389 -

6.18 Correlaties*) van voorstelbaarheidsindicatoren met attitude
tegenover de ruime toepassing, gevoel van onveiligheid en drie
indicatoren van risico-ernst met betrekking tot kernenergie.

I attitude

gevoel
.zelf overonveilig- !lijden binheid
nen 25
jaar

veel
slachtoffers (meer
dan 1000
in 10 jaar)

rangordening naar
gevaarlijkheid

frequentie -0,30
van voorstellen

0,38

0,29

0,29

-0,10

concreetheid van
voorstelling

-0,17

0,30

0,22

0,21

-0,05

temporele
nab ijheid

0,17

-0,20

-0,17

-0,19

0,06

ruimtelijke
nabijheid

0,07

-0,16

-0,I0

-0,06

0,06

*) indien noodzakelijk betreft het hier rangorde correlaties
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6.19 Correlaties*) van voorstelbaarheidsindicatoren met attitude
tegenover de ruime toepassing, gevoel van onveiligheid en
drie indicatoren van risico-ernst met betrekking tot kolen.

attitude

frequentie van

gevoel
onveiligheid

zelf overlijden binnen 25
jaar

veel
slachtoffers (meer
dan 1000
in 10 jaar)

rangordening naar
gevaarlijkheid

-0,27

0,25

0,17

0,19

-0,26

concreet- -0,25

0,24

0,15

0,20

-0,22

voorstellen

heid van
VOOrstelling
temporele nabijheid

0,15

-0,18

-0,07

-0,14

0,16

ruimtelijke
nabijheid

0,15

-0,18

-0,88

-0,13

0,13

*) indien noodzakelijk betreft het hier rangorde correlaties

BIJLAGE 7: I~~HOUDSANALYSE VAN DE ANTWOORDEN OP DE OPEN VRAGEN OVER
DE VOORSTELLINGEN VAN KERNENERGIE EN KOLEN

Bij een steekproef van 333 mensen is gekeken welke voorstelling
men maakte van een ongeluk met kernenergie en van de gevolgen van
kolenverbrandin~ bij de ruime toepassing van respectievelijk kernenergie en kolen voor de opwekking van elektriciteit.
Tevens is gekeken naar waardoor men zei dat deze voorstelling tot
stand gekomen was.

RESULTATEN KERNENERGIE

Bij de voorstelling van kernenergie is gevraagd welke voorstelling
men zich maakte van een ongeluk met kernenergie bij de ruime toepassing hiervan voor het opwekken van elektrische stroom in
Nederland.

Er waren 5~ mensen (± ~5%) die zeiden zich hiervan geen voorstelling
te kunnen maken.
De voorstellingen waren in het algemeen kort en cryptisch genoteerd.

Een aantal mensen (32) onderscheidde zich van de andere respondenten
door voorstellingen te geven die onbepaald waren in hetgeen men zich
voorstelde wat er zou gebeuren, waar dit zou gebeuren en welke mensen
er bij het ongeluk betrokken zouden zijn, maar iets als "een einde
van alles" beschreven. Deze voorstellingen zijn in een aparte categorie
"apocalyptische voorstellingen" geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn:
’~lles gaat naar de knoppen"I), ’~lles is weggevaagd", "Totale
vernietiging", "Dacht dat dan alles er niet meer was" en "Geweld~ge
leegte, grote puinhoop".

Van de overige respondenten (± 68%) is getracht hun voorstelling globaal in te delen naar structuur en tevens naar inhoud.
~) De letterlijke citaten zijn steeds cursief gedrukt.
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Bij de structuur is gekeken of de voorstelling alleen uit oorzaken,
resultaten, gevolgenI) of uit bepaalde combinaties hiervan bestond.
Een voorbeeld van de hele sequentie oorzaak-resultaat-gevolg is
een "meltdown" in een kerncentrale resulterend in vrijkomende radioactieve straling met als gevolg bijvoorbeeld kanker bij de mensen
die erbij betrokken zijn.
Deze indeling is gemaakt daar het aannemelijk lijkt dat iemand die deze
hele sequentie volgt een levendiger voorstelling van het hele proces
heeft dan iemand die dit niet doet. Het is echter zeer goed mogelijk
dat iemand die alleen meerdere gedetailleerde gevolgen noemt ook
een heel levendige voorstelling heeft.

Naast deze indeling naar structuur is gekeken naar de inhoud van de
voorstelling: welke oorzaken, resultaten en gevolgen genoemd worden.
De inhoud is ingedeeld in elkaar uitsluitende categorieën. Dit wil
zeggen dat één, qua inhoud, betekenisvol gedeelte van een voorstelling
in één categorie geplaatst wordt. Wanneer meerdere betekenisvolle
gedeelten van één voorstelling onder dezelfde categorie vallen wordt
slechts één keer gecodeerd. Bijvoorbeeld: de voorstelling "Radioactieve straling komt vrij en veel mensen worden ziek of raken gewond"
zou één keer bij de categorie "radioactieve straling" en één keer
bij de categorie "gezondheidsbedreigende gevolgen" gecodeerd worden.

Buiten de indelingen naar structuur en inhoud vallen uitingen over
uitgestelde gevolgen en vergelijkingen met voorvallen; deze zijn
in aparte categorieën geplaatst.
De categorie "uitgestelde gevolgen" houdt in gevolgen die pas later
optreden; gevolgen die wel onmiddellijk optreden, maar zich over
langere perioden doen gelden vallen dus niet onder deze categorie.
De categorie "vergelijking met voorval" is gecodeerd wanneer verwezen werd naar een gebeurtenis die werkelijk plaatsgevonden heeft.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat wanneer er wèl genoemd werd
welke uitgestelde gevolgen het betrof of er naast deze uitgestelde
gevolgen of de vergelijking met een voorval iets gezegd werd over
oorzaak, resultaat of gevolg, dit tevens volgens bovengenoemde
indelingen gecodeerd is.
Zie bladzijde~o van dit rapport.
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Uitgestelde gevolgen werden door 32 mensen genoemd.
Vergelijkingen met voorvallen werden door 18 mensen gemaakt.
Ruim de helft van deze mensen maakte een vergelijking met de
kernbomontploffing in Hiroshima. De overigen met het incident met
de kerncentrale in Harrisburg op twee na die "~k denk aan de
brandende kinderen in Vietnam" en "chemische fabriek in Stalië"

Verder waren er nog een tiental voorstellingen die niet binnen de
indelingen naar structuur en inhoud te plaatsen waren. Hiervan betrokken twee mensen hun voorstelling duidelijk op zichzelf, dit
in tegenstelling tot de rest van de voorstellingen; namelijk:
"Zou weglopen, kinderen in veiligheid brengen, hopen dat ’t nooit
gebeurd" en "~et is verschrikkelijk, mezelf gaat er ook aan".
Vier mensen zeiden géén ongeluk te verwachten.

Totaal zijn de voorstellingen van 226 respondenten wel ingedeeld naar
structuur en inhoud.

Structuur
Het overgrote deel van de respondenten noemde gevolgen in hun voorstelling (201), resultaten werden door bijna de helft van de respondenten genoemd (102), terwijl oorzaken slechts door weinig mensen
genoemd werden (2~).
Verder is bekeken hoeveel respondenten alléén oorzaken, resultaten
of gevolgen noemden en hoeveel hier combinaties van maakten in hun
voorstellingen. Het bleek dat ruim de helft alléén gevolgen noemde,
iets minder dan een derde noemde zowel gevolgen als resultaten.
Zeer weinig mensen noemden oorzaken, resultaten èn gevolgen. Slechts
enkele mensen noemden alléén oorzaken, oorzaken en resultaten of
oorzaken en gevolgen.

Inhoud
Van de 24 oorzaken die totaal genoemd werden~ werden het meest genoemd "ongelukken met een kerncentrale" (7 keer) en "lekkages"
(6 keer). Enkele keren werd "een ongeluk met (koel)water en enkele

- 394 keren "een technisch mankement" genoemd. Slechts één oorzaak betrof
menselij k falen.

Totaal werden er ~~9 resultaten genoemd. Bijna de helft hiervan viel
onder de categorie "vrijkomende stralende stoffen, straling of radioactiviteit"; enkele keren dat alleen over "vrijkomenàe stoffen"
gesproken werd zijn hier ook onder gerekend. Eén derde was te plaatsen
in de categorie "ontploffingen". Verder werd brand nog als resultaat
genoemd. Enkele keren werd het resultaat expliciet met een bom vergeleken. Voorbeelden van de overige genoemde resultaten zijn: "veel
gifgassen", "wolken gifstof"~ ’~addestoel boven Borssele", "atoomwolken" en ’~indstoten".

Gevolgen werden veel meer genoemd, namelijk totaal 324. Bijna de
helft hiervan bestond uit "levens- of gezondheidsbedreigende gevolgen".
Gezondheidsbedreigenàe gevolgen werden het meest genoemd (88 keer).
Hieronder vielen bijvoorbeeld: "mismaakte mensen", "er raken een
aantal mensen geblesseerd", "mensen krijgen plekken op ’t gezicht
en op ’t lichaam, haar valt uit" en ’~en kan ziektes oplopen".
Voorts waren een redelijk aantal gevolgen (5~) duidelijk levensbedreigende
gevolgen. Verder waren er nog enkele niet duidelijk levens- of gezondheidsbedreigende gevolgen, maar gevolgen zoals: "er kunnen slachtoffers vallen~.
Naast levens- en gezondheiàsbedreigende gevolgen werden ook ~og een
redelijk aantal (44) gevolgen genoemd die het gedrag van mensen betroffen. Meer dan de helft hiervan viel onder de categorie "paniek",
bijvoorbeeld: "enorme paniek - met grote vechtpartijen, ieder denkt
alleen aan zichzelf" en ’~ensen die in paniek snel wegvluchten".
Verder werd vooral evacuatie genoemd. Twee keer werd het schuilen in
kelders en één keer geweld als gevolg verwacht.
Ongeveer één achtste van de gevolgen (39) betroffen de aantasting van
milieu en/of natuur, voorbeelden hiervan zijn: "de natuur wordt aangetast", "geen leven meer mogelijk voor dieren" en ’Net milieu wordt
besmet". Enkele van deze gevolgen betroffen specifiek de besmetting
van drinkwater en/of voedsel.
Er zijn een redelijk aantal voorstellingen die iets over de gevolgen
voor de omgeving zeiden (52). Bijna drie kwart van deze voorstellingen
beschreef verwoesting van de omgeving, zoals: "land verwoest (puinhoop)",

- 395 "totale verwoesting in de omgeving" en "in de omgeving staat niets
meer". De rest beschreef het niet meer bewoonbaar of leefbaar zijn
van de omgeving, zoals: "een groot gebied wordt onbewoonbaar", "de
hele omgeving wordt dan onleefbaar" en "een gebied dat jaren niet
meer gebruikt kan worden".
Een aantal (24) voorstellingen gaven alleen een evaluatieve beschrijving
van de gevolgen (allen negatief). Voorbeelden hiervan zijn: "narigheid",
"erg" en "ellendig".
Verder waren er enkele algemene beschrijvingen van de gevolgen
zoals een chaos, een wanorde of een ramp.
Van de overige gevolgen waren er enkele niet specifiek zoals ’~robZemen"
en "gevaren". Zes gevolgen pasten niet in het codeerschema.

Oorspron9 voorstellin9
Ongeveer de helft van de respondenten zei dat hun voorstelling
tot stand gekomen was door iets wat zij onlangs gehoord, gelezen of
gezien hadden of door hun eigen ervaringen in het verleden.
Uit deze steekproef hebben 132 respondenten tevens hier een specificering
van gegeven.
Bijna de helft hiervan viel onder de categorie ’~edia", vrij veel mensen
(34) noemden de televisie.
Het grootste deel van de overige respondenten noemde Harrisburg of
Amerika (35 mensen). Hiroshima werd door 8 mensen genoemd. Enkele
respondenten noemden Italië, enkele Dodewaard en enkele de oorlog.
Noemenswaaräig zijn verder nog de volgende antwoorden: "roman ’on the
beach’ van Ne~il Shute", ~~oek over madame Curie" en "explosie van
bom (t.v.)".

RESULTATEN KOLEN

Bij de voorstelling van kolen is gevraagd wat voor voorstelling men
zich maakt van de situatie zoals die in Nederland zou kunnen ontstaan
wat betreft de negatieve gevolgen voor het milieu en de mensen, indien
lange tijd op ruime schaal kolen worden toegepast voor het opwekken
van elektrische stroom.
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In het algemeen waren de genoteerde voorstellingen kort en cryptisch.
Slechts ± 55% van de respondenten gaf min of meer een voorstelling van
de negatieve gevolgen. Alleen deze gevolgen zijn naar inhoud gecodeerd.I)
Een vrij groot percentage (± 35%) zei zich hier géén voorstelling
van te kunnen maken. Bovendien gaf een aantal respondenten geen voorstelling van negatieve gevolgen, maar meer associaties naar aanzien
van de vraag.

Van de respondenten die geen voorstelling van negatieve gevolgen gaven
vergeleek een klein aantal (~4) de situatie met vroeger, voorbeelden
hiervan zijn: "weinig voorstelling van, mee grootgebracht met kolen"
en ’kroeger werden altijd kolen gebruikt voor gas en elektra, toen
hoorde je nooit wat". Sormnigen zeiden tevens geen (negatieve) gevolgen
te verwachten, voorbeelden hiervan zijn: "net als vroeger, elektriciteitscentrales zijn altijd op kolen gestookt zonder echt schadelijke gevolgen" en "kan zich daar geen voorstelling van maken, dacht dat kolen
geen schadelijke gevolgen had, werden vroeger ook gebruikt"
Een andere kleine groep (16) responàenten zei ook geen (negatieve) gevolgen te verwachten, zonder echter de situatie met vroeger te vergelijken.
Verder zeiden twee mensen geen toepassing van kolen te verwachten in
de toekomst; twee anderen dat de gevolgen minder erg zijn dan bij
kernenergie. Eén persoon verwachtte een toename van de werkgelegenheid.

De voorstellingen van negatieve gevolgen zijn op de volgende manier
ingedeeld.
Eerst is een indeling naar inhoud gemaakt. Globaal is ingedeeld in
gevolgen die het milieu betreffen, gevolgen die de mens betreffen en
andere gevolgen. Binnen deze indeling zijn verdere, elkaar uitsluitende, categorieën gemaakt. Deze categorieën worden later behandeld.
Elke voorstelling is opgedeeld in, qua inhoud, betekenisvolle gedeelten,
vervolgens zijn deze gedeelten gecodeerd in de categorieën waar zij
onder vielen. Zodoende kan één voorstelling die in meerdere gedeelten
uiteenviel in meer dan één categorie gecodeerd zijn. Meerdere gedeelten
1)Eenzelfde indeling naar structuur als bij kernenergie gemaakt is
was bij kolen door het verschil in vraagstelling niet mogelijk.
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van één voorstelling die onder één categorie vielen zijn slechts
één keer geeodeerd.
Vervolgens is, om een idee te krijgen van de gevarieerdheid van de
in de voorstellingen genoemde gevolgen, los van de inhoudsindeling,
geteld ~oeveel categorieën per voorstelling noàig waren om ze volgens
deze inhoudsindeling te coderen.
Ter verduidelijking het volgende voorbeeld. De voorstelling "Vervuiling
van de lucht door toename S02, moeite met ademhalen" valt onder de
categorieën gevolgen voor de lueht (milieu) en ademhalingsproblemen
(mens). Er wordt geteld dat deze voors~elling in twee categorieën is
geplaatst.

Hieronder volgen de resultaten van deze indeling.
Ongeveer de helft (90) van deze 184 respondenten noemde één gevolg
(hun voorstelling was in één categorie te plaatsen), 61 respondenten
noemden twee gevolgen, 29 noemden er drie, slechts vier respondenten
noemden meer gevolgen.

Totaal werden er 316 gevolgen genoemd, die als volgt ingedeeld zijn.
Het merendeel van de gevolgen (182) viel onder gevolgen voor het milieu.
Hiervan was een groot aantal (88) in de categorie "luchtvervuiling en
gas- of dampvormige emissies" te plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn:
"luchtverontreiniging, vieze lucht", "zware luchtvervuiling", ’~chadelijke
dampen waardoor ook de zon niet door kan komen" en "de lucht wordt
meer vervuild". Een redelijk aantal (32) gevolgen werden genoemd die
het milieu in het algemeen betroffen, zoals ’~antasting milieu".
Een aantal keer (20) werd roet of gevolgen van roet genoemd, bijvoorbeeld: "roetoverlast" en "dat je was onder de roet zi~ als ie buiten
hangt". Weinig gevolgen (10) betroffen de verzuring van de tegen.
Gevolgen voor planten~ dieren of natuur werden 27 keer genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: ’~od~m en verschillende planten sterren uit",
"p~anten en dieren aangetast" en ’~fwijkingen in de natuur". Slechts
twee keer werden gevolgen voor het klimaat genoemd. Van de drie
overige milieugevolgen betroffen twee de vervuiling van de bodem en
één de vervuiling van water.

Bijna één vierde van de gevolgen (± 23%) viel onder gevolgen voor $e
mens. Een groot deel hiervan (44) hetroffen ade~~alingsproblemen.
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Meestal werden ademhallngsproblemen voor de mens in het algemeen
genoemd. Een aantal (7) gevolgen betrof specifiek mijnwerkers, zoals:
’~ijnwerker~ met stoflongen". Ook werden specifiek carapatiënten genoemd ~7 keer), zoals: "~~~r~tofg~br~k ~rg voor ,~~n~~~ ~~t ~~t,~~
longaandoeningen".
Hiernaast viel een aantal (25) gevolgen in de categorie bedreiging van
de gezondheid in het algemeen, een voorbeeld hiervan is "dat is ongezond voor de mens"° Sommige gevolgen (7) betroffen hierbij specifiek
de mijnwerkers.
Andere gezondheldsproblemen die genoemd werden waren onder andere:
"beenmerg wordt afgebroken", "verdrinken", ’~loedziekte". Ook werden
genoemd "oogirritaties" en "hoofdpijn" (door deskundigen wel genoemd
als waarschijnlijke gevolgen van SO~-emissies). Eén keer werd
"sterkte van mijnwerkers" genoemd.
Verder werden een aantal uiteenlopende gevolgen genoemd als:
uitgang techniek", "evacuatie" en "sombere woonwijken, trieste omstandigheden ~.

Van het totaal aantal gevolgen viel ± ~6% noch duidelijk onder gevolgen
voor het milieu, noch duidelijk onder gevolgen voor de mens.
Een aantal hiervan waren: instortingen (mijnen), afval, brand, ontploffingen en radioactieve straling, die elk door enkele mensen genoemd werden.~)
De overige gevolgen (25) zijn niet gecategoriseerd. Enkele hiervan zijn
nog noemenswaardig: "aantasting lood, zink, auto’s", "aantasting ~ebouwen", "instortingsgevaar huizen"~ "afgegraven steengroeven in mijnen"
en "kagen ra~~n op".

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat slechts enkele mensen
toename van CO= en SO2 noemàen.
Verder dat drie voorstellingen niet te plaatsen waren.

Oorsprong voorotegling
Nog minder dan de helft (i 43%) van de respondenten zei dat hun voor~)Wanneer hetzelfde onderscheid gemaakt zou zijn als bij kernenergie,
zouden deze "gevolgen" resultaten genoemd moeten worden.
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Uiteindelijk gaven slechts 94 van de 333 respondenten hier tevens een
specificering van.

Een groot deel hiervan noemde de media (met name televisie) als
inspiratiebron.
Een klein aantal respondenten zei dat zij vroeger thuis ook kolen
hadden gebruikt. Enkele respondenten noemden de kolenkachel.
Bij enkele respondenten was hun voorstelling tot stand gekomen door
eigen waarneminge~zoals: ’~ook van fabrieken in de omgeving", ’~ij
het zien van grote zwarte rookwolken bij vuilverbranding" en "het
aanschouwen van de enorme bergen afual van de kolen".
Sommige mensen noemden eigen ervaringen of ervaringen van bekenden.
Voorbeelden hiervan zijn: "ziekte van familie in Engeland", ’~amili~
die bij centrales hadden gewerkt en daardoor ziek werden", "de ondervraagde persoon woonde bij een chemische fabriek", "kennissen zijn
hieraan overleden" en "ademhalingsproblemen bij stilstaand werken".
Tenslotte nog enkele voorbeelden van andere antwoorden die gegeven
zijn: ’~erzuring van de tegen tot in Zweden toe", ~~e 2e Wereldoorlog",
~~omen die sterren", "locomotief station", "kolentreinen en rokende
schoorstenen", "hoogovens" en "industriegebieden".

CONCLUDERENDE S~MENVATTING

Zowel bij kernenergie als bij kolen waren er vrij veel mensen die
géén voorstelling gaven. Diegenen die wèl een voorstelling gaven
beschreven deze in het algemeen weinig levendig en gedetailleerd.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voorstellingen meestal
kort en cryptisch genoteerd zijn. De oorzaak hiervan zou kunnen
zijn dat de voorstellingen van de respondenten werkelijk weinig
gedetailleerd waren. Andere mogelijkheden zijn echter dat de
voorstellingen wel gedetailleerd waren, maar de respondent hier
weinig over rapporteerde of dat de interviewer de voorstelling te
kort of teveel in steekwoorden gemotiveerd heeft.
Minder dan bij de gesloten vragen hiernaar, komen in de voorstellingen
bijna nooit tijds- en plaatsaanduidingen (bekeken vanuit de eigen
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zelf aan de gevolgen blootstaato
Het aantal oorzaken, resultaten en gevolgen (bij kolen alleen gevolgen) dat gemiddeld per voorstelling genoemd werd is klein.
Het geringe aantal keren dat bij kernenergie zowel oorzaken als resultaten en gevolgen en het grote aantal keren dat gevolgen genoemd
werden zou er een indicatie van kunnen zijn dat veel mensen zich
een ongeluk met kernenergie ~~~~ voorstellen als een logische sequentie
van gebeurtenissen, maar zich voornamelijk de gevolgen van het ongeluk voorstellen.

De voorstelling die men heeft van een ongeluk met kernenergie lijkt
in twee opzichten levendiger dan die van de gevolgen van de toepassing van kolen.
Ten eerste gaven bij de toepassing van kolen meer mensen géén voorstelling. Bovendien noemde een aantal respondenten niet de gevraagde
~~g~~~e~~ gevolgen van kolenverbranding. Opvallend is dat sommigen
hiervan bij hun voorstelling duidelijk géén associaties maakten met
de grootschalige toepassing van kolen voor de opwekking van elektriciteit, maar associaties maakten met het gebruik van kolen in het verleden voor verwarmingsdoeleinden. Ook bij de vraag naar de oorsprong
van de voorstelling werden deze associaties met het verleden gemaakt,
tevens werden hier soms associaties met verschillende vormen van
vervuiling gemaakt die niet het gevolg zijn van de toepassing van
kolen voor de opwekking van elektriciteit.
Ten tweede zijn de gevolgen die bij de toepassing van kernenergie genoemd werden duidelijk ernstiger, rampzaliger en "minder te overzien"
dan bij de toepassing van kolenI). Dit komt vooral tot uiting in de
bij kernenergie genoemde levensbedreigende gevolgen en gevolgen als
verwoesting en onleefbaarheid van de omgeving, welke bij de toepassing
van kolen niet of nauwelijks als gevolgen genoemd werden. De rampzaligheid van da gevolgen bij een ongeluk met kernenergie komt wel het
duidelijkst naar voren bij de apoealyptische voorstellingen en de
vergelijkingen die met de kernbomexplosie in Hiroshima gemaakt werden.

1)Hierbij dient er op gewezen te worden dat deze verschillen mede
het gevolg kunnen zijn van het verschil in vraagstelling.
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BIJLAGE 8: RISICOSCHEMA’S VAN KOLEN EN KERNENERGIE

A. Risicoschema van kolen
I. Bronnen
Vereniging van ~irekteuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland:
Toekomstige energiesituatie in Nederland (1980)
Uníted Kingdom Health and Safety Executive:
Comparative risks of electricity production systems, a critical
survey of literature (1980)

ll. Vooraf
- Indeling in de paragrafen winning, transport, kolencentrale in
normaal bedrijf met afvalprodukten.
- Binnen de paragrafen is zo mogelijk de indeling van Rowe (1977)
aangehouden in causitive event, outcome, exposure, consequence
(values niet).
- In dit schema zijn alle gevolgen weergegeven die mogelijk zijn,
ook die gevolgen die een bijzonder kleine kans van voorkomen hebben.
- In het V.D.E.N.-rapport worden de stoffen die vrijkomen bij de verbrandingsprodukten behandeld die vrijkomen bij kolenverbranding.
De daarbij genoemde milieu-effecten en risico’s kunnen echter vaak
niet alleen aan kolen worden toegeschreven.

III. Winning

Oorzaak causitive event)
I. dagbouw
2. (ondergrondse) mijnbouw

Resultaten (outcomes)
ad I bij dagbouw:
a. verwoesting van de bodemstructuur ÷ erosie ÷ landverschuiving
b. stofvorming
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d. ongelukken
ad 2 bij mijnbouw:
a. bodemverzakking ÷ wijziging grondwatersituatie en kleine aardschokken
b. mijnongeval
- steenbergen: ÷gevaar van afschuiven
÷verontreiniging van grondwater met sulfaat en ijzer
÷ontbranding door broei van steenkool in afval
- ~olenslib ÷ opslagprobleem
- mijnwater met daarin opgelost veel zout ÷ milieuprobleem
c. mijnongelukken + ongezonde leefomgeving.

Blootstelling (exposure)
- mij nwerkers
- omwonenden
- milieu

Gevolgen (consequences)
- steenbergen: - omwonenden kunnen bedolven raken onder verschuivende bergen
- esthetische bezwaren
- aardschokken - schade aan eigendommen
- mijnongelukken - dood, verminking en ziekte van mijnwerkers
- beroepsziekten van mijnwerkers - met name longaandoeningen
(bijvoorbeeld pneumoconiosis) eventueel levensverkorting
meer bij ondergrondse mijnbouw dan bij dagbouw

IV. Transport

Oorzaak
a. vervoer per trein
b. vervoer per schip
c. vervoer over de weg

Resultaten
a&c.

ontsporingen, botsingen, etc.

- 403 -

b.

eventueel brand door broei/aanvaringen

a, b&c.

eventuele ongelukken bij verladen en lossen

a.

stuiven van kolenstof uit open wagons

Blootstelling
a&c.

- treinreizigers/personeel
- milieu

ao

- milieu/mensen nabij spoorbaan

b.

- bemanning van schepen

Gevolgen
bij ongelukken: verwondingen, verbrandingen, verstikking, doden
materiële schade
bij treinvervoer: stofgevolgen?

V. Kolengestookte centrale in normaal bedrijf

0orzaak
verbranding van kolen

Resultaten
verbrandingsprodukten

opmerkingen

a. C0~
b. C0

alleen bij slechte verbranding

c. H20
d. N0x

gevormde hoevee!heid afhankelijk van N-gehalte van kolen

e. S02

en verbrandingswijze direct
gekoppeld aan S-gehalte van
kolen

f. organische verbindingen

onder andere aldehyden en polycyclische koolwaterstoffen

go anorganische verbindingen:
- vliegas

grotendeels afgevangen,
de kleinste gevaarlijkste deeltjes
niet

- bodemas

uitloogbaarheid zware metalen
bij opslag

- 404 - vluchtige asbestanddelen

onder andere halogenen,
arseen, kwlk, seleen

- radioactieve stoffen

onder andere Uz~s, Th2B2 en
dochterprodukten

ad a. kooldioxide
COz-gehalte in dampkr~ng neemt toe ÷ verstorlng van het stralimgsevenwicht ÷ verandering van de temperatuur op aarde. Verwachting: temperatuurstijging, het grootst aan de polen. Door afname oceaanluchtcirculatie ÷ invloed op globale klimaat en regenpatroon. Afsmelting
poolkap ÷ stijging zeespiegel. Toename C02-gehalte bij toename brandstofgebruik (niet alleen kolen) van 3 à 4% per jaar tot 365-385 ppm
in het jaar 2000- stijging temperatuur 0,3 tot 0,6% mogelijk (andere
ontwikkelingen, zelfs temperatuursdaling, zijn ook denkhaar).

ad b. koolmonoxide
~ering, verwaarloosbaar

ad d. stikstofoxiden
95% N0, rest N02
Gemiddelde Nederlandse elektriciteitscentrale: emissie van 285 gram
per GigaJoule: 200 - 400 g/GJ met uitschieters van 500 g/GJ.
Toxische werking van N0: vorming van NO-hemoglobine + NO-methemoglobine ÷ vermindering capaciteit zuurstofapparaat. Mogelijk ook
remming enzymen. Toxischa werking alleen bij hoge concentraties NO.

N02: cel en orgaanfuncties kunnen gestoord worden: slijmvliezen,
laagste luchtwegen worden geprikkeld bij inademing, aantasting longblaasjes ÷ belemmering ademhaling en gaswisseling in longen ÷ in
ernstige gevallen levens5edreigende ademnood. NO2-concentraties van
1,5 ppm: mogelijk op den duur onomkeerbare veranderingen in longfuncties.

ad e. zwaveldioxide
Effect in samenhang met andere bij luchtvervuiling aanwezige verbindingen. V.S.-onderzoek 70-71: noodzakelijk S02-emissie te beperken,
anders duizenden doden + miljoenen ziek door luchtverontreiniging.
50% vermindering luchtverontreiniging: verlaging sterftecijfer 4,7%.
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tot prikkende ogen, hoofdpijn en benauwdheid van cara-patienten.
SO~ in huidige concentraties heeft waarschijnlijk geen nadelige effecten
voor de mens, maar belangrijk hierbij zijn stofconoentraties en verontreiniging in dat stof. Voor het milieu: uitwassen + uitregenen van
SO2 ÷ verzuring van regen. In Nederland gevonden: pH van 4 tegenover
natuurlijke pH = 5,6 voor regenwater.
Er is dus een correlatie tussen pN en zwavelgehalte van regen, maar
hierbij zijn ook andere elementen (als N) belangrijk.
De luchtverontreiniging wordt over grote afstand getransporteerd.
Depositie het grootste in gebieden van emissie. Bijvoorbeeld: Zweden~
25% van sulfaat-depositie uit Zweden, 10% uit Engeland, I% uit Nederland.
Nadelige invloed ~n~~~~~~o~~~~~~~g~~~, òòk door verbranding fossiele
brandstoffen op opbrengst van land- en tuinbouwgewassen en op het gehele ecosysteem. Dosis-effect relatie moeilijk vast te stellen.
Schade grens wetenschappelijk niet te bepalen.

Schade aan materialen: metalen, steen, beton, glas, kunststoffen, verf,
leer, papier etc. Dus een versnelde atmosferische corrosie: levensduurverkorting van materialen, noodzaak schoonmaken, verven, toepassen kostbare constructiematerialen. Denkbaar: calamiteiten.
SO~-gehalte zal door kolengestookte centrales niet stijgen boven
adviesgrenswaarde, maar SO~ is relatief makkelijk te meten en wordt
beschouwd als ’~tracer" van luchtverontreiniging.
SO2 voorbelaating: afhankelijk van transport uit buitenland, leidt
nog niet tot overschreiding advieswaarde.

Mogelijk: schadelijke volgproducten SO2: sulfaten, zwavelzuur.
Omzetting is te controleren door contrôle stofnitworp (vliegas + roet).

ad f. organische verbindingen
Geringe hoeveelheden koolwaterstoffen en andere organische verbindingen in stookgassen: polycyclische, aromatische koolwaterstoffen ~
kankerverwekkend. Poederkool gestookte centrales bijvoorbeeld: emissie
benzo-(a)-pyreen 15-135 ~g per GJ.

ad g. anorganische bestanddelen
Een probleem bij kolenverbranding qua hoeveelheid en samenstelling is

- 406 de "as". Hoeveelheid en samenstelling is afhankelijk van soort steenkool, constructie van de ketel en wijze van stoken.
Bodemas: blijft achter in de ketel.
~~~~$~~:-met rookgassen meegevoerd en gefilterd,
-met rookgassen meegevoerd en de filters passerend via de
schoorsteen uitgestoten in de buitenlucht.
De gefilterde vliegas-deeltjes zijn groter maar van ongeveer dezelfde
samenstelling als uitgeworpen deeltjes. Enkele elementen komen in een
hoger gehalte voor in de uitgeworpen deeltjes.
Vluchtige asbestanddelen:
- halogenen (fluor, chloor, broom, jood): in rookgas HF, onbekend hoe3
veel; in Nederland gemeten ]5 mg/m ,
- chloriden als zoutzuur: 10 tot 1000 mg/m ,
- kwik: in de Verenigde Staten 90% in dampvorm uitgeworpen. Bij | mg

kwik/ kg kolen: 30 kg/GJ,
- selenium, arsenicum, antimoon: niet te verwaarlozen hoeveelheden.
Verbindingen worden in dampvorm uitgeworpen.

Radioactieve stoffen
Steenkool en dus steenkoolas bevat een gering gehalte aan radioactieve
elementen. KEMA onderzocht 17 verschillende soorten steenkool. Daarbij
werden gemiddeld de volgende concentraties gemeten:
U2~s

0,61

pCi/g

Th2~~

0,35

pCi/g

K~0

2,2

pCi/g

De concentratie van radioactieve stoffen in as is fox Ule van steenkool.

B. Risicoschema van kernenergie
I. Bron
Toekomstige Ener~iesituatie in Neder~and
Uitgegeven door: V.D.E.N. - Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland, Arnhem, 1980.

II. Opmerkingen vooraf
I. waar kokend-water, water-gekoelde-centrale en dergelijke genoemd wordt,
is deze aanduiding in het schema weggelaten
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2. reeds toegepaste veiligheidsmaatregelen zijn weggelaten
3. hij ongevalsrisico’s wordt alleen kernsmelting (extreem ongeval)
als een ongeval met verstrekkende gevolgen gezien
4. snelle kweekreactoren (plutonium) zijn buiten beschouwing gelaten

III. Oorzaak (causative event): winning uranium en verwerking tot
~ellow cake

Resultaten (outcomes)
a, lozing van gasvormige radioactieve steffen
b. afvalprodukten in vloeistof of slib

Blootstelling (exposure)
I. bevolking
2. mijnwerkers
3. milieu

Gevolgen (consequences)
I. gevolgen voor bevolking: radioactief materiaal in longen,
rode beenmerg, cellen botoppervlak
2. gevolgen voor mijnwerkers: verhoogde kans op longkanker
(speciaal in ondergrondse mijnen)

IV. Oorzaak: omzetting van yellow cake in UF6
methode:
a. leidend tot hoofdzakelijk vloeibaar afval
b. leidend tot hoofdzakelijk gasvorming en vast afval

1. voor methode a: vloeibaar afval
voor methode b: gasvormig en vast afval
in beide soorten komen significante hoeveelheden radioactieve
vervalprodukten voor
2. bedrijfsongevallen bijvoorbeeld door afbreken klep

Blootstelling
bevolking
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2. omwonenden
3. werknemers

Gevolgen
I. radiologische risico’s voor bevolking verwaarloosbaar
2. gevolgen ongevalslozingen niet erg groot voor omwonenden
3. ongevalsrisico’s in het bedrijf gering

V. Oorzaak: verrijking
Uitgegaan is van het procédé Urenco, Almelo.

Resultaten
a. lozing van radioactieve stoffen
b. ongevallen bij transport van vaten

Blootstelling
I. bevolking
2. omwonenden

Gevolgen
Kans op ongeval bij transport < 10-6 / jaar, dan is er bovendien
voornamelijk "conventlonele schade".

VI. Oorzaak: splijtstoffabricage en transport
A. splijtstoffabricage
I. chemische omzetting
2. mechanische bewerkingen
3. terugwinnen van uranium uit afval

Bo transport naar de fabriek

Resultaten
voor A: a. vrijkomen van uranium
b. afvoer van diverse chemische stoffen
c. ongeval in bedrijf met radioactieve besmetting
voor B: transportongeval
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Blootstelling
I. omgeving is blootgesteld in geval b en c
2. werknemers zijn blootgesteld in geval c

Gevolgen
A. gevolgen voor omgeving zijn beneden toelaatbare grens
gevolgen voor werknemers bij bedrijfsongevallen zijn mogelijk
ernstig
B. schade bij transportongevallen is verwaarloosbaar

VII. Oorzaak: kerncentrale tijdens normaal bedrijf
Zie figuur 8.1 (bladzijde

P~sultaten
a. directe stralíng van gebouwen
b. lozing van radioactieve stoffen
c. lozing van C02 in de atmosfeer
d. straling in de centrale

Blootstelling
ad a.: omwonenden
ad b.: lozing in milieu over een groot gebied:
- in water
- in atmosfeer ~ neerslag op grond en uitregenen
- via koelwater ÷ waterwegen en voedselketen
ad c.: lozing in atmosfeer
ad d.: werknemers tijdens:
- contrôles/reparaties in ruimten met een verhoogd stralingsniveau
- verwerken van radioactief afval
- verladen van verbruikte splijtstoffen
- stilstand perioden: verwisselin~ van splijtstofelementen,
onderhoud, inspectie.

Gevolgen
Zie bladzijde 279-282 bevolking
en bladzijde 283-285 beroe~
van "Toekomstige Energiesítuatie in Nederland"
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VIII. Oorzaak: opwerking gebruikte splijtstof

Resultaten
lozing nucliden
a. in water, als gassen en vluchtige stoffen
b. straling langlevende splijtingsprodukten

Blootstelling
a. bevolking in directe omgeving en bij de gassen wereldwijd
b. arbeiders van de opwerkingsfabriek

Gevolgen
a. zie bladzijde 286 van "Toekomstige Energiesituatle in Nederland"
b. ± I à 1,2 manrem/jaar

IX. Oorzaak: ongevalsrisico’s in kerncentrales

Resultaten
~egvallen koeling reactorkern (zie opmerking 3).

Blootstelling
I. milieu: radioactieve verontreiniging via lucht en bodem
2. rond kerncentrale: radioactieve verontreÆniging van melk en
plantaardig voedsel
3. bevolking

Gevolgen
acute gevolgen: stralingsziekte
overlijden binnen ] maand
latere effecten: verschillende vormen van kanker,
genetische effecten
Kans~ zeer ernstige ramp ten gevolge van kernsmelting onder ongunstigste omstandigheden (meer dan 100 acute doden) I: 2½ miljoen jaar
Kans kernsmelting zonder doden ! : 5000 jaar
Kans ongeluk à la Harrisburg (vrijkomen van geringe hoeveelheid

~~Genoemde~ kansen op deze bladzijde gelden voor de drukwaterreactor in
Borssele.

- 411 radioactiviteit) ! : 500 jaar.

X. Afvalbronnen

Winning en zuivering van uranium:
Afval met radium (dochterprodukt van uranium).
Soms wordt dit door regen opgelost en wordt het grondwater verontreinigd.

Verrijking
Afval: verarmd uranium. Heeft lage radiotoxiciteit maar na enige
honderdduizenden jaren worden radioactieve vervalprodukten gevormd.
Er zijn ~og geen methoden voor definitieve opslag van verarmd uranium
bestudeerd.

Fabricage splijtstof
LAVA en plutonium (alfa-actief afval)

Reactor-bedrijf
In hoofdzaak: - LAVA - droog (papier, bedrijfskleding enzovoort)
- LAVA en MAVA: De reinigingssystemen van de installatie
van een lichtwaterreactor produceren laag- tot middelactief vast en nat afval
- HAVA - jaarlijks te vervangen splijtstofelementen

Opwerkin~
- HAVA; sommige gasvorminge splijtingsprodukten worden in atmosfeer
geloosd (Kr85, C|4 als C02, J129)
0ntmanteling
grootste deel niet radioactief
beperkt deel radioactief

Verwerking splijtstofelementen, maken verse; verwerken en opbergen van
radioactief afval
Geen produktie radioactief afval meer, door verval vermindering van
radioactiviteit.
Gebruikte splijtstof bevat: I. niet verbruikt uranium, 2. ~evormd
plutonium en 3. splijtingsprodukten en transuranen (=HAVA). Bij opwerking van gebruikte splijtstof wordt het HAVA verwijderd. Het niet

KERNENgRGIECENTRALE
radio-actief afva~
verspreiding Splijtstoffen

V

Figuur 8.~: Overzicht van de verschillende besmettlngsmogelljkhed n ten gevolge van
lozingen van een kernenergie~entrale tijdens normaal bedrijf.
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verbruikte uranium en de plutoníum zijn dan weer bruikbaar.

- HAVA in vloeibare vorm: opslag in tanks ÷ verglazing ÷inkapseling ÷
definitieve opslag
- splijtstofbundelmateriaal (met~len delen). Dit is langdurig radioactief,
opslag nog niet goed onderzocht
- LAVA + MAVA: filters, papier en dergelijke ÷ na voorverwerking ÷ verpakt
÷ opslag
- plutonium - als dit niet gebruikt wordt na opwerking: nog geen oplossing
momenteel opslag van grote hoeveelheden in militaire installaties
- opslag van bestraalde splijtstof: directe opslag geen gevaar voor
arbeidsmilieu, maar langzame afneming gevaarlijkheidsindex
bergplaatz kernsplijtingsafval - zeer radioactief

Cijfers over fossiele brandstoffen, kernenergie en andere energiebronnen
voor elektriciteitsopwekking

I Bron: Energy in Transition 1985-2000
Final report of the C~mmittee on Nuclear and Alternative
EnergySyStems. National Academy of Sciences.

Il Vooral: De gegevens in de tabellen 8,! en 8.2 zijn alle terug te
9
voeren op 10 Watt elektriciteit (dit is ongeveer de energie-

behoefte per jaar van I miljoen mensen). Uitgegaan is van
centrales met een efficiëntie van 33% die 75% van hun capaciteit gemiddeld benutten.
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BIJLAGE 9: VERKLARING VAN DE LABELS IN DE HOMALS-ANALYSES

Hieronder volgt een lijst waarin alle labels worden verklaard die
gebruikt zijn in de figuren waarin de resultaten van de HO~iALSanalyses zijn afgebeeld. Het gaat hierbij om de demografische
achtergrondkenmerken.

18 - 24 JR = 18 t/m 24 jaar

Leeftijd

25 - 29 JR = 25 t/m 29 jaar
etc.

etc.

MAN

Geslacht

VROUW

Werzaamheid

Beroep

WERK

werkzaam

PENSIOEN

gepensioneerd

WERKLOOS

werkloos

HUISVR

huisvrouw

STUDENT

studerend

ONGESCH

= ongeschoolde handarbeider

GESCH

= geschoolde employees

LAG.F~~L

= lagere employees

MIDDENST

= middenstanders, boeren, tuinders

M.II.EMPL

= middelbare en hogere employees

HOOG/VRIJ

= bedrijfshoofden, directeuren,
hogere vrije beroepen

OpleidingI)
LO

= lager onderwijs

VGLO

= lager onderwijs en VGLO en/of LAVO met en zonder vak-/beroepsonderwijs

VO

= voortgezet onderwijs met en zonder vak-/beroepsonderwijs
in de figuren zijn deze labels door een onderbroken lijn met elkaar
verbonden.
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= middelbaar onderwijs met en zonder vak-/beroepsonderwijs

HO

= hoger beroepsonderwijs, universiteit, hogeschool

Inkomen
INKOMEN I = t/m f 1500,- netto per maand
INKOMEN 2 = f 150~,- t/m f 2500,- netto per maand
INKOMEN 3 = f 2501,- t/m f 3500,- netto per nmand
INKOmeN 4 = meer dan f 3500,- netto per maand

Politieke voorkeur
PVDA

= PvdA

CDA

= CDA

VVD

= VVD

D’66

= D’66

KI. LINKS

= PSP, PPR, CPN

KL. RECHTS

= SGP, GPV, P~PF

NIETSTEM

= is niet gaan stemmen

Godsdienst
NED. HERV.

= Nederlands Hervormd

GEREF.

= Gereformeerd

R.K.

= Rooms-Katholiek

AND. KERK

= andere kerk of godsdienstige groepering

Leesgedrag
TELEG/AD

= Telegraaf, Algemeen Dagblad

VK/~RC

= Volkskrant, N.R.C.

REGIO

= een regionaal dagblad

VN/HP

= Vrij Nederland, Haagse Post

ELSEVIER

= Elseviers Weekblad, Elseviers Magazine
= De Tijd, Hervormd Nederland

PANORAMA

= Panorama, Nieuwe Revu

MARGRIET

= Margriet, Libelle, Viva

PRIVE

= Privé, Story~ Mix, Weekend

- 416 Welstandsniveau
WELST I = DI, D2
WELST 2 = C2
~~LST 3 = CI
WELST 4 = B2
WELST 5 = BI
WELST 6 = Al, A2

In de demografische achtergrondstructuur zoals die in de figuren
wordt weergegeven zullen steeds één of meer variabelen worden
uitgezet (de onderschriften bij de figuren vermelden om welke
variabelen het gaat). Hierbij worden de categorieën van elke
variabele met elkaar verbonden door middel van een ononderbroken
curve. De verschillende categoriepunten moeten als volgt worden
ge~nterpreteerd. Bij de clusters veronderstellingen worden de
categorieën genummerd van I t/m 5 (bijvoorbeeld VOOPd]I t/m VOORD5)I).
Dit geeft een oplopende gepercipieerde waarschijnlijkheid weer.
De attitude heeft 7 categorieën (Al t/m A7), die overeenkomen met
de categorieën zoals die in de vragenlijst werden gebruikt om
de attitude te meten. Deze loopt dus van zeer negatief naar zeer
positief. Normen worden ook met behulp van 7 categorieën weergegeven, hetgeen een schaal weergeeft die loopt van sterk bestrijden tot sterk steunen. De intenties tenslotte worden weergegeven
door 4 (en soms 5) categorieënI) die een schaal weergeven die
(evenals de clusters veronderstellingen) de waarschijnlijkheid aangeeft van de betreffende soort intenties.

1)de oorspronkelijke 9-puntsschalenbij de veronderstellingen en de
intenties zijn op basis van nieuw berekende categoriequantificaties in PRINCALS-analyses gereduceerd, waarbij categorieën
die dezelfde of even hoge waarden kregen bij elkaar genomen
werden. Zo werden de schalen van de veronderstellingen tot 5 en
die van de intenties tot 4 en soms 5 categorieën teruggebracht.
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