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Woord Vooraf 
 
Het allereerste paper voor mijn studie, in de eerste maand van mijn eerste studiejaar, ging over de 
risico’s van kernenergie. Ik heb in de tussentijd talloze werkstukken gemaakt en essays geschreven 
over uiteenlopende onderwerpen op milieugebied en een brede interesse gehad. Het schrijven van mijn 
masterthesis over het onderwerp kernenergie gaf mij echter het gevoel dat de cirkel rond was: terug 
naar het onderwerp dat mij aanvankelijk zo aangreep. 
 
Dat milieu in het algemeen en kernenergie in het bijzonder me zo fascineerde, heeft - vermoed ik - te 
maken met het vrijwilligerswerk van mijn ouders voor Greenpeace toen ik zelf nog klein was. 
Hierdoor was ik me altijd bewust van de kerncentrale die in mijn provincie verschillende huishoudens 
van energie voorzag. ‘Gaat hij nou wel of niet dicht?’ vroeg ik dikwijls aan mijn ouders, die mij het 
antwoord altijd verschuldigd moesten blijven. Na zelf vrijwilligerswerk te hebben gedaan voor het 
WNF, werd ik mij steeds bewuster van de verschillen tussen de milieuorganisaties. Het onderwerp 
voor mijn scriptie is dan ook niet zomaar van de ene op de andere dag ontstaan. Ik ben daarom blij dat 
ik de mogelijkheid had om dit onderzoek in alle vrijheid op te zetten en op mijn eigen manier in te 
richten. 
  
Pap en mam: bedankt voor de ‘maatschappelijk verantwoorde opvoeding’. Mijn interesse in de 
historie van het kernenergieverhaal komt uiteraard ook niet uit de lucht vallen, met een 
geschiedenisleraar als vader. En mam, een scriptie schrijven met twee kinderen en een baan: daar heb 
ik nu extra veel bewondering voor! Bedankt voor het goede voorbeeld en de (financiële) steun. 
 
Mijn dank gaat ook uit naar de medewerkers van WISE en Laka, in het bijzonder Peer de Rijk en Dirk 
Bannink. Zij konden altijd mijn vragen beantwoorden, waardoor ik niets miste van de actuele 
gebeurtenissen rond kernenergie en de historie goed op een rijtje kon krijgen. Hoewel het een bar 
koude winter was met het problematische verwarmingssysteem, en mijn computer nog al eens zonder 
waarschuwing uitviel, kon ik geen betere plek wensen om mijn scriptie te schrijven. Keep up the good 
work! 
 
Bovenal ben ik alle respondenten zeer erkentelijk voor de tijd die zij voor mij hebben vrijgemaakt in al 
hun drukke schema’s. Ik hoop dat dit onderzoek ook hen ten goede kan komen in het belangrijke werk 
dat zij verrichten. De gesprekken met deze enthousiaste medewerkers creëerden bij mij een respect 
voor de werkwijze en ideologie van elke milieuorganisatie, ook al verschillen zij in sommige 
opzichten sterk van elkaar.  
 
Ook wil ik iedereen bedanken die mij vroeger of later in het proces geholpen hebben met de 
totstandkoming van deze scriptie. Speciale dank gaat uit naar Pieter Leroy voor zijn goede begeleiding, 
feedback en motiverende gesprekken. Ook wil ik Sietske Veenman bedanken dat ze me met een 
brainstormsessie weer snel op de rails wist te zetten toen ik eventjes dreigde te ontsporen. Mijn 
medestudenten en vrienden: bedankt voor de koffiepauzes, lunchgesprekken en slechte feestjes. 
 
Pascal, odi et amo. Bedankt dat ik bij jou mezelf mag zijn, ook al zijn we zo verschillend. Bedankt 
voor het geven van vertrouwen, feedback en cavia’s. 
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Samenvatting 
Kernenergie is een controversieel onderwerp. In Nederland heerste lange tijd een taboe op het praten 
over nieuwe kerncentrales, maar hier lijkt langzaamaan een einde aan te komen. Steeds meer actoren 
zien kernenergie als mogelijke oplossing voor de steeds nijpender wordende klimaatproblematiek. 
Ook een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking ziet heil in de bouw van nieuwe 
kerncentrales, hoewel nog (net) niet de meerderheid.  

Van oudsher is de milieubeweging een felle tegenstander van kernenergie. Echter, anno 2008 
zijn veel milieuorganisaties niet meer zo actief met kernenergie bezig als vroeger. WISE, World 
Information Service on Energy, zou, gezien de actuele ontwikkelingen, willen zien dat de 
milieubeweging een veel sterker front vormt tegen kernenergie. Maar kan dit wel als de organisaties 
zo verschillend bezig zijn met kernenergie? Zijn de lagere prioriteit en de veranderde strategie louter 
pragmatische tijdsverschijnselen of gaat daarachter een verschuiving schuil in de opvattingen over 
kernenergie? Dit onderzoek, dat dient ter afsluiting van de master Milieu-maatschappijwetenschappen 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, analyseert de houding van de milieubeweging over vier 
periodes, die gezamenlijk 40 jaar beslaan. 
 
Het doel van dit onderzoek bestaat enerzijds uit het geven van verklaringen voor de verschillen in de 
houding ten opzichte van kernenergie en anderzijds uit de formulering van aanbevelingen over de 
voorwaarden voor een strategisch verbond rond kernenergie. Dit moet aanzetten tot een discussie 
binnen de milieubeweging over haar strategie in het kernenergiedebat. Deze doelstelling kan 
uiteengelegd worden in twee centrale vragen: 

1. Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor de verschillen in de houding ten opzichte 
van kernenergie tussen de verschillende milieuorganisaties? 

2. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd over de voorwaarden waaronder een 
strategisch verbond rond kernenergie in de toekomst realistisch is? 

 
Dit kwalitatieve onderzoek betreft een multipele casestudy, waarin verschillende cases in onderlinge 
vergelijking worden bestudeerd. De studie is voornamelijk gebaseerd op interviews en 
archiefmateriaal (mediabronnen, wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten). Het theoretische 
raamwerk wordt gegeven door een discursief perspectief op de milieubeweging, in combinatie met een 
meer institutioneel perspectief op haar omgeving. Dit betekent dat enerzijds wordt gekeken naar 
cognitieve aspecten binnen de milieuorganisaties (discoursen en framing) en anderzijds naar de 
contextfactoren waar de milieuorganisaties in het kernenergiedebat mee te maken hebben (politieke 
mogelijkhedenstructuur en events). Als leidraad voor het onderzoek dient een zevental hypotheses, dat 
ingaat op deze perspectieven en hun onderlinge samenhang. 
 
Het resultatendeel van het onderzoek doorloopt vijf stappen: 
• Stap 1: Beschrijving van het kernenergiedebat en zijn relevante context over de afgelopen veertig 

jaar, met nadruk op de politieke mogelijkheden en relevante events (hoofdstuk 4).  
Deze beschrijving laat zien dat het kernenergiedebat per periode zeer verschilt in 
machtsverhoudingen, de relatie tussen de overheid en de milieubeweging, en de context waarin 
kernenergie geplaatst werd. Stond eerst de diversificatiestrategie centraal in de keuze voor 
kernenergie, later werd de economische context en uiteindelijk zelfs het milieu (zure regen, 
klimaat) bepalend in de voorkeur van de overheid voor nucleaire technologie. Ook de relatie 
tussen de overheid en de milieubeweging heeft een sterke verandering doorgemaakt: deze 
ontwikkelde zich van een antagonisme tot een bondgenootschap. 

• Stap 2: Beschrijving van veranderende technologiediscoursen van de verschillende 
milieuorganisaties over verschillende periodes (hoofdstuk 5). 
Uit deze analyse blijkt dat de organisaties onderling flink verschillen in technologiediscours en 
kernenergieframes. Over het algemeen is er een verschuiving zichtbaar naar een optimistischere 
houding. In de sturingsvisie waren steeds meer elementen van ecologische modernisering te 
herkennen, hoewel veel organisaties ook een sterke overheid willen zien. 

• Stap 3: Beschrijving van de veranderende houding van de verschillende milieuorganisaties ten 
opzichte van kernenergie, door frame analysis (hoofdstuk 5). 
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Er kunnen drie verschillende soorten frames worden herkend anno 2008: een antitechnologische 
definitie, een rationeel perspectief en een duurzaamheidsperspectief. Uit de analyse blijkt dat deze 
verschillen niet zozeer groter zijn dan vroeger, maar van een andere aard. De 
maatschappijkritische context is bij nagenoeg alle organisaties in meer of mindere mate vervangen 
door de context van klimaatverandering en alternatieve energiebronnen. Een verschil tussen de 
organisaties dat is vergroot, ligt in de prioriteit die wordt gegeven aan kernenergie. 

• Stap 4: Het met elkaar in verband brengen van de beschreven veranderingen, door het toetsen van 
hypotheses (hoofdstuk 6). 
De hypotheses gaan in op de relaties tussen de houding (framing), technologiediscoursen en 
contextfactoren. Uit de resultaten komt naar voren dat de houding tegenover kernenergie aan de 
ene kant beïnvloed wordt door de technologiediscoursen, en aan de andere kant door specifieke 
contextfactoren. Daarbij bepaalt het technologiediscours ook in sommige opzichten de manier 
waarop een organisatie omgaat met deze contextfactoren. De organisaties met een meer 
optimistisch technologiediscours lijken zich gemakkelijker te begeven in de wereld van de 
overheid en het bedrijfsleven. De strategie is daardoor zowel afhankelijk van de politieke 
mogelijkheden als van het technologiediscours.  

• Stap 5: Het formuleren van conclusies en aanbevelingen over de verschillen tussen de 
milieuorganisaties in hun houding tegenover kernenergie (hoofdstuk 6 en 7). 
Uit de analyse blijkt dat de houding ten opzichte van kernenergie het gevolg van een samenspel is 
van cognitieve en contextuele elementen. Het onderzoek concludeert dat het niet geheel 
ondenkbaar is dat de organisaties elkaar nog zullen vinden in een vergaande samenwerking rond 
kernenergie, al is de kans klein gezien de lage prioriteit. De belangrijkste aanbevelingen luiden: 
− Het starten van een ‘Brede Strategische Discussie’ binnen de milieubeweging, waarin kan 

worden gesproken over de dreiging van kernenergie, de strategieën hieromtrent en de 
inkadering hiervan door de milieuorganisaties. 

− Het aanbieden van de politieke mogelijkheden op een presenteerblaadje, zodat de 
milieuorganisaties gezamenlijk kunnen beslissen of de politieke kansen om kernenergie tegen 
te houden nu inderdaad het beste zijn.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de achtergronden, de relevantie en de opzet van het onderzoek. 
Allereerst behandelt paragraaf 1.1 de aanleiding van het onderzoek aan de hand van een aantal actuele 
ontwikkelingen. Dit onderzoek is enerzijds bedoeld om inzicht te verschaffen in de milieubeweging in 
relatie tot kernenergie en anderzijds om aanbevelingen te doen aan de organisatie WISE, World 
Information Service on Energy, voor wie de actuele ontwikkelingen zorgwekkend zijn. Paragraaf 1.2 
geeft de probleemstelling van dit onderzoek weer. Paragrafen 1.3 en 1.4 gaan respectievelijk in op de 
onderzoeksvisie en -relevantie. Ten slotte biedt paragraaf 1.5 een leeswijzer die de opbouw van dit 
verslag uiteenzet. 

1.1 Actualiteit en aanleiding 
Ontwikkelingen in het kernenergiedebat 
Kernenergie is weer een onderwerp. Dat wil níet zeggen dat er binnenkort een nieuwe kerncentrale in 
Nederland zal verrijzen, maar wél dat er weer over gediscussieerd wordt. Opvallend, aangezien er 
jarenlang een taboe leek te heersen op het praten over kernenergie, niet op zijn minst ingegeven door 
de nasleep van de tragische ramp in Tsjernobyl. In de politiek is kernenergie weer een topic sinds 
Pieter van Geel, toenmalig staatssecretaris van milieu, in februari 2006 opperde een nieuwe 
kerncentrale te bouwen in Nederland. Greenpeace en WISE reageerden hier vrij fel op met 
spandoeken en persberichten. Nog steeds omstreden dus, kernenergie, maar wel weer een onderwerp. 
 Vóór deze gebeurtenissen zaten de initiatiefnemers en energieleveranciers uiteraard niet stil. 
Zo kopte Milieudefensie in 2005 al ‘Investeerder loopt zich warm: 
nieuwe kerncentrale voorbereid’, waarbij werd aangegeven dat 
kernenergie ‘terug is van weggeweest’ en bij private investeerders de 
interesse voor kernenergie toeneemt door stijgende energieprijzen 
(Milieudefensie, 2005: 10). Sinds Van Geels uitlatingen over de rol van 
kernenergie in de Nederlandse energievoorziening is kernenergie echter 
ook een terugkerend politiek thema geworden.  

In het regeringsakkoord van begin 2007 staat dat er in deze 
regeringsperiode geen nieuwe kerncentrale zal komen. Maar dat betekent 
niet dat er niet over gedebatteerd kan worden. Dit gebeurt dan ook flink. 
Zo liepen de gemoederen rond kernenergie in de SER-commissie 
Duurzame Ontwikkeling zo hoog op, dat besloten werd in een apart 
advies op dit onderwerp terug te komen. Na een moeizaam traject was dit 
advies in maart 2008 eindelijk gereed: stel de beslissing uit tot 2010, 
wanneer het klimaatbeleid herijkt wordt. Daarbij gaf de SER bovendien 
aanzet tot een brede maatschappelijke discussie in miniatuur: 
“Maatschappelijke organisaties moeten in de gelegenheid worden gesteld vanuit hun kennis en 
inzichten opvattingen rondom de herijking kenbaar te maken, zodat in 2010 inzicht bestaat in het 
maatschappelijke draagvlak voor de verschillende opties in de brede politieke afweging” (SER, 2008: 
14). Werkgeversorganisatie VNO-NCW, die samen met de vakbonden en de milieubeweging in de 
commissie van de SER zat, verwacht dat het kabinet in 2010 toe zal zijn aan een beslissing over 
kernenergie. Voorzitter Wientjes gaf aan (Het Financiële Dagblad, 2008c): “Milieuminister Jacqueline 
Cramer, die al vanaf haar jeugd actie voert tegen kernenergie, móét nu wel erkennen dat er sindsdien 
veel is veranderd. Geen enkel kabinet, ongeacht de samenstelling, kan hier omheen.”  

De sneer richting Cramer is gestoeld op haar uitspraken vlak voor het uitkomen van het SER-
advies, toen duidelijk werd dat de milieubeweging niet akkoord wilde gaan. Cramer gaf aan dat, als 
het aan haar ligt, de eisen waaraan nieuwe kerncentrales moeten voldoen nu zo worden aangescherpt, 
dat er tot 2030 geen nieuwe bijkomen (NOS, 2008). Minister Van der Hoeven van EZ floot Cramer 
terug en noemde de uitspraken "een tikkeltje voorbarig". Volgens kabinetspartner CDA zou het dom 
zijn om de optie kernenergie nu al af te schrijven (Trouw, 2008b). Tegen de helft van 2008 zal de 
Energienota verschijnen, waarin ondermeer aangegeven wordt welke rol kernenergie dient te spelen in 
onze energievoorziening op de lange termijn.  

Intussen dienden veel kamerleden moties in over de bouw van nieuwe kerncentrales en de 
voorwaarden hiervoor, die overigens alle werden afgewezen. Er is onduidelijkheid over wat er nu wel 

Figuur 1.1: Loesje poster van 
week 5, 2006 
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en niet besproken gaat worden op de korte termijn. De kernenergiewet van begin jaren zestig is hard 
aan vernieuwing toe en er moet een lijst komen met voorwaarden en criteria voor nieuwe 
kerncentrales. Hoe streng deze voorwaarden moeten zijn is uiteraard onderwerp van discussie. Het is 
bovendien niet duidelijk of het kabinet deze twee zaken gekoppeld of los van elkaar wil behandelen. 
Daarbij dient ook te worden bekeken of opwerking van kernafval vergunningsplichtig moet worden. 
Ook dit dient snel te gebeuren, omdat de exploitant van kerncentrale Borssele (EPZ) anders geen 
nieuw opwerkingscontract af kan sluiten en blijft zitten met het kernafval. Ook hierbij is het 
onduidelijk of dit is gekoppeld aan een algemene herziening van de kernenergiewet.  

Met het verdwijnen van het taboe veranderde intussen ook het klimaat voor kernenergie in 
Nederland langzaamaan. In maart 2008 was 45% van de Nederlanders voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales, 3% meer dan in 2003 (ANP, 2008). Ten opzichte van het decennium daarvoor is dit een 
enorme omslag, aangezien opiniepeilingen uit begin jaren negentig nog berichten over een percentage 
van 9% (AD, 1991). In 1995 was zelfs nog maar 6% voor de bouw van nieuwe kerncentrales (WISE, 
1995). Deze onderzoeken, hoewel misschien niet één op één vergelijkbaar, geven een aardig beeld van 
de veranderingen in de maatschappelijke acceptatie van kernenergie.  
 
De milieubeweging: aanleiding voor het onderzoek 
De geschetste actuele ontwikkelingen moeten de milieubeweging, de belangrijkste actor in de strijd 
tegen kernenergie, zorgen baren. Echter, lang niet alle milieuorganisaties staan weer in de startblokken 
nu het maatschappelijke en politieke klimaat aan het veranderen is. Nagenoeg alle milieuorganisaties 
zijn tegen kernenergie, maar zij brengen dit op een andere manier naar buiten en pakken het vraagstuk 
verschillend aan. Samenwerking op dit thema vindt slechts incidenteel plaats.  

Een aantal milieuorganisaties lijkt te worstelen met de vraag welke positie zij in willen nemen 
ten opzichte van kernenergie. In woord zijn zij tegen, in daad valt dit af en toe te betwijfelen. Binnen 
de milieubeweging is enige mate van verdeeldheid te herkennen. Greenpeace zet zich nog steeds sterk 
in tegen kernenergie door middel van acties en publiciteit. Milieudefensie ziet kernenergie als non-
oplossing voor klimaatverandering, maar heeft kernenergie niet meer als speerpunt in haar campagnes. 
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) geeft ook aan tegen kernenergie te zijn. Opvallend is echter dat 
energieleverancier Essent hoofdsponsor is van het Wereld Natuur Fonds. Essent biedt groene stroom 
aan, maar is ook mede-eigenaar van Kerncentrale Borssele. Vergelijkbaar is de samenwerking op 
verschillende projecten tussen de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF, 2007: 5), ook tegenstander van 
kernenergie, en energiebedrijf Delta, mede-eigenaar van Borssele. Zouden WNF en de ZMF dit 
vijftien jaar geleden ook zo hebben aangepakt? Is kernenergie een minder groot issue geworden voor 
deze organisaties? Het is dus de vraag of alleen de strategie is veranderd, of dat ook de opstelling 
tegenover kernenergie anders is geworden. 
 WISE ziet de actuele ontwikkelingen rond kernenergie met lede ogen aan. De organisatie 
vindt de reactie van de milieuorganisaties tekortschieten en zou willen zien dat de milieubeweging een 
gezamenlijk standpunt inneemt tegen kernenergie. De milieuorganisaties zouden samen voorwaarden 
moeten stellen waaraan de energievoorziening in Nederland moet voldoen. Hierdoor zou de 
milieubeweging een veel sterker front kunnen vormen tegen kernenergie en een eenduidiger beeld 
uitdragen van hoe het dan wel zou moeten. Maar kan dit wel als de organisaties zo verschillend bezig 
zijn met kernenergie? De lagere prioriteit voor kernenergie en de veranderde strategie van de 
milieubeweging zouden louter pragmatische tijdsverschijnselen kunnen zijn. Of gaat daarachter een 
verschuiving schuil in de opvattingen van de milieuorganisaties over kernenergie? 

1.2 Probleemstelling: le bluff nucléaire? 
Kernenergie is een omstreden technologie. Volgens de tegenstanders brengt zij veel nadelen met zich 
mee, zoals het langdurig radioactieve afval, risico’s met betrekking tot ongelukken, proliferatie, 
terrorisme en de eindigheid van uranium als grondstof. Voorstanders echter wijzen op de verbeterslag 
die is gemaakt om de kans op ongevallen minimaal te krijgen, op de (minimale) CO2-uitstoot en op het 
rendement van kerncentrales.  
 Het vertrouwen in technologie is van belang voor de manier waarop je tegen kernenergie 
aankijkt. De Franse filosoof Ellul beschreef eind jaren tachtig de bluf van de technologie: het geloof 
dat problemen veroorzaakt door de techniek ook weer technologisch opgelost zouden kunnen worden 
(Ellul, 1990). Dit is ook de bluf waar de tegenstanders van kernenergie vaak op wijzen: de problemen 
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rond kernafval en veiligheid kunnen niet opgelost worden door verdere ontwikkeling van dezelfde 
technologie die ze veroorzaakte. Een andere bluff nucléaire volgens tegenstanders is het geloof dat de 
nucleaire technologie ons van het klimaatprobleem zou kunnen afhelpen.  

De voorstanders hebben een rotsvast vertrouwen in een technologie als kernenergie, terwijl 
tegenstanders er juist door afgeschrikt worden. De één is optimistisch over hoe deze technologie zich 
in de toekomst zal gaan ontwikkelen en zelfs milieuproblemen zoals klimaatverandering zal helpen 
oplossen, terwijl de ander hier juist pessimistisch over is. Het is echter niet zo dat de 
milieuorganisaties technologie schuwen. Zouden de nuanceverschillen binnen het ‘nee’ tegen 
kernenergie van de milieubeweging daarom een gevolg kunnen zijn van verschillende visies op 
technologie? Dit is een interessante vraag omdat nu nog maar weinig organisaties zich expliciet over 
moderne technologie uitlaten, in tegenstelling tot in de jaren zeventig. Dit onderzoek beoogt dan ook 
te kijken naar de nuances hierin bij de Nederlandse milieubeweging, en de manier waarop dit 
doorwerkt in haar strategie en argumentatie tegen kernenergie.  

Echter, deze technologievisies zullen niet enkel verantwoordelijk zijn voor de verschillen in 
houding ten opzichte van kernenergie. Het is daarom ook interessant om te kijken in hoeverre meer 
veranderlijke factoren van invloed zijn op de manier waarop de milieuorganisaties omgaan met 
kernenergie. In hoeverre speelt de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke situatie een rol, en hoe 
gaan de organisaties om met gebeurtenissen als Tsjernobyl, of de film van Al Gore waardoor 
klimaatverandering een belangrijk onderwerp werd? En in hoeverre bepaalt de manier waarop zij over 
de stuurbaarheid van moderne technologie denken de manier waarop zij op deze factoren reageren? 
Dit onderzoek beoogt in kaart te brengen in hoeverre de verschillen in houding tegenover kernenergie 
kunnen worden toegeschreven aan pragmatische reacties op de veranderende maatschappelijke en 
politiek-bestuurlijke context of dat daar een meer fundamentele verandering in de visie op kernenergie 
en technologie aan ten grondslag ligt. Wanneer hier meer inzicht in is verschaft, kan ook het 
realiteitsgehalte van een nieuw strategisch verbond rond kernenergie beter worden beoordeeld. 
 
Doelstelling  
In het voorgaande is aangegeven welke ontwikkelingen zichtbaar zijn in het actuele kernenergiedebat 
en is gesignaleerd dat de houdingen van de milieuorganisaties hieromtrent verschillen. Het doel van 
dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt gezocht naar verklaringen voor de verschillen in de 
houding van de milieuorganisaties ten opzichte van kernenergie. Hiervoor wordt gekeken naar eigen 
visies op technologie enerzijds en naar contextfactoren anderzijds. Dit kennisdeel van de doelstelling 
zorgt voor meer inzicht in de opstelling van de milieuorganisaties tegenover het onderwerp 
kernenergie, en wat voor gevolgen dit heeft voor hun strategieën en argumenten. Het tweede doel van 
dit onderzoek is de formulering van aanbevelingen over de voorwaarden waaronder een strategisch 
verbond rond kernenergie in de toekomst realistisch is. Dit handelingsdeel van de doelstelling dient als 
aanzet tot een discussie binnen de milieubeweging over haar strategie in het kernenergiedebat. 
 
Vraagstelling 
Bovenstaande doelstelling kan uiteengelegd worden in twee centrale vragen: 

1. Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor de verschillen in de houding ten opzichte 
van kernenergie tussen de verschillende milieuorganisaties? 

2. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd over de voorwaarden waaronder een 
strategisch verbond rond kernenergie in de toekomst realistisch is? 

 
Onderstaande deelvragen hebben de beantwoording van de centrale vagen ten doel: 

1) Op welke manier is de context en de inhoud van het kernenergiedebat veranderd over de 
afgelopen vier decennia? 

2) Welke denkrichtingen over technologie en sturing kunnen onderscheiden worden bij de 
onderzochte milieuorganisaties en in hoeverre zijn deze veranderd over de afgelopen vier 
decennia?  

3) Welke verschillen zijn te herkennen in de manier waarop milieuorganisaties in Nederland 
omgaan met het kernenergieprobleem en in hoeverre zijn deze verschillen anders dan in het 
verleden? 
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4) In hoeverre kunnen de variaties in houding toegeschreven worden aan verschillen in 
denkbeelden binnen de organisaties en de manier waarop deze organisaties omgaan met 
externe factoren? 

Op basis van de informatie verkregen uit bovenstaande vragen: 
5) Onder welke voorwaarden is de wens van WISE voor een strategisch verbond rond 

kernenergie realistisch? 

1.3 Onderzoeksvisie 
In dit onderzoek staat een historische analyse centraal. Op deze manier kan de invloed van 
verschillende factoren op de houding van de milieubeweging worden blootgelegd. Brachten 
verschuivingen in technologievisie een andere houding ten opzichte van kernenergie met zich mee, of 
was het juist andersom? Hadden bepaalde gebeurtenissen een invloed op de argumentatie van de 
milieubeweging? Alleen de geschiedenis kan antwoord geven op deze en soortgelijke vragen en de 
onderzoeker in staat stellen een blik te werpen op de toekomst. De keuze voor een vergelijkende, 
multipele casestudy, waarin de milieuorganisaties worden vergeleken met elkaar en ten opzichte van 
vroeger, wordt in hoofdstuk 3 verder verantwoord.  
 Dit onderzoek neemt geen standpunt in over de ernst van de gevolgen van kernenergie op zich. 
De onderzoeker analyseert de visies van de betrokken milieuorganisaties. Het onderzoek past dan ook 
binnen een sociaal-constructivistische traditie: het gaat niet om de feitelijke milieuproblemen, maar 
om de manier waarop de verschillende milieuorganisaties gebeurtenissen en situaties interpreteren en 
daarover communiceren. De gebruikte theoretische inzichten passen bij de gekozen invalshoek. 
Theorieën over discoursen en framing, die in het volgende hoofdstuk aan bod komen, zijn uitermate 
geschikt om de houdingen en visies van de organisaties te reconstrueren omdat zij gebaseerd zijn op 
de opvatting dat maatschappelijke actoren milieuproblemen definiëren. De gebruikte methoden geven 
echter een post-positivistisch randje aan dit onderzoek door de opstelling van hypotheses. Deze 
hypotheses dienen niet zozeer om waarheden te falsificeren en verifiëren, maar als leidraad aan de 
hand waarvan uitspraken kunnen worden gedaan over de onderzoeksresultaten.  

1.4 Onderzoeksrelevantie 
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is tweevoudig. Ten eerste vult dit onderzoek een 
lacune in de wetenschappelijke literatuur. Er is slechts weinig wetenschappelijke literatuur 
beschikbaar over de Nederlandse milieubeweging in relatie tot kernenergie (Van Noort, 1988; Cramer, 
1989), en deze is bovendien zeer gedateerd. Ook een overzicht van het politieke debat vanaf de jaren 
zeventig tot en met het heden is niet gevonden in andere bronnen. Analyses lopen over het algemeen 
niet verder dan de jaren negentig, of hebben een andere focus, zoals de besluitvorming rond 
kerncentrale Borssele (Van Vugt, 2004) of het energiebeleid in het algemeen (De Jong et al, 2005). 
Een voorbeeld van een auteur die wel vrij recentelijk een vergelijking heeft gemaakt tussen 
verschillende milieuorganisaties is Van der Heijden (2000). Ook hier ontbreekt echter de specifieke 
relatie met kernenergie. De verschillende perspectieven op kernenergie die hij beschrijft zijn van een 
meer algemene aard en horen bij een analyse van de West-Europese milieubeweging. Bovendien 
ontbreekt de tijdsfactor hierbij en daarmee de dynamiek: hoe zijn deze perspectieven veranderd in een 
wisselende context? Dit onderzoek poogt de beschreven leemtes in het onderzoek naar de Nederlandse 
milieubeweging in relatie tot kernenergie op te vullen. 
 Ten tweede biedt dit onderzoek een specifieke toepassing van sociale theorieën als 
discoursanalyse en framing. Deze discursieve insteek wordt gecombineerd met een insteek die meer 
op de structuur van de milieuorganisaties is gericht. De wisselwerking tussen deze twee visies geeft 
een extra dimensie aan het onderzoek. Bovendien kunnen zo beide invalshoeken op hun merites 
vergelijkend beoordeeld worden. 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek zit vooral in het handelingsdeel van de 
doelstelling besloten: het onderzoek moet aanzetten tot een discussie binnen de milieubeweging over 
haar functioneren en haar strategieën. Deze discussie kan verder worden doorgetrokken dan alleen 
binnen het kernenergiedebat. Wanneer de milieubeweging zelfkritisch blijft, zal zij beter in staat zijn 
haar belangen te verdedigen en op te komen voor een beter milieu. Dit document kan daaraan 
bijdragen. 
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1.5 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk zijn de actualiteit en aanleiding voor het onderzoek weergegeven en is de 
probleemstelling geformuleerd. Hoofdstuk 2 behandelt het theoretische kader van dit onderzoek, 
waarvoor inzichten met betrekking tot de milieubeweging en technologie als basis dienen. Op basis 
van deze theoretische inzichten biedt hoofdstuk 3 een analysekader voor de analyse van de verschillen 
in de positie van de milieubeweging ten opzichte van kernenergie over de afgelopen vier decennia. 
Ook gaat het hoofdstuk in op de gebruikte onderzoeksstrategie.  

Het empirische deel van dit onderzoek geeft allereerst in hoofdstuk 4 een algemene analyse 
van de ontwikkelingen en context van het kernenergiedebat. Vervolgens gaat hoofdstuk 5 in op de 
verschillende milieuorganisaties die centraal staan in dit onderzoek. Zo ontstaat per organisatie een 
beeld van de houding ten opzichte van technologie in het algemeen en kernenergie in het bijzonder. 
Hoofdstuk 6 geeft vervolgens antwoord op de vraag waarom de milieuorganisaties verschillend 
omgaan met kernenergie. Op basis van de historie en de actualiteit zal in hoofdstuk 7 bekeken worden 
in hoeverre de wens een strategisch verbond te vormen tegen kernenergie realistisch is, gezien de 
huidige situatie, en onder welke voorwaarden dit eventueel zou kunnen. 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 
Welke theoretische inzichten bieden dit onderzoek het meeste houvast in de bestudering van de 
houding van de milieubeweging ten opzichte van kernenergie? Het onderzoeksobject van deze studie 
is de milieubeweging, maar wat is dat eigenlijk ‘de milieubeweging’? Allereerst gaat dit hoofdstuk in 
op een aantal klassieke visies op sociale bewegingen. Vervolgens besteedt het hoofdstuk aandacht aan 
de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de Nederlandse milieubeweging. Welke elementen uit 
de besproken theoretische invalshoeken bieden bij deze specifieke ‘nieuwe sociale beweging’ 
uitkomst? Ook gaat dit hoofdstuk dieper in op de milieubeweging in relatie tot het kernenergiedebat: 
waarom heeft de milieubeweging hier zich vroeger zo fel tegen verweerd als één van haar eerste grote 
onderwerpen? Door de theoretische inzichten te beoordelen op hun waarde voor dit onderzoek en hun 
samenhang, wordt een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een analysekader. Dit analysekader 
wordt in hoofdstuk 3 geoperationaliseerd. 

2.1 Perspectieven op sociale bewegingen 
Sociale bewegingen zijn een geliefd onderzoeksobject, er is dan ook door verscheidene onderzoekers 
vanuit verschillende invalshoeken naar sociale bewegingen gekeken. Welke factoren zijn bepalend 
voor een sociale beweging? Een sociale beweging bestaat in haar kern uit (Van Noort, 1988: 18) “een 
samenstel van vele actoren en een verscheidenheid aan publieke activiteiten dat gedurende langere tijd 
gericht is op het tot stand brengen van maatschappelijke veranderingen.” De milieubeweging wordt 
vaak gezien als een ‘nieuwe sociale beweging’. Volgens Arts (1993: 9) is kenmerkend voor nieuwe 
sociale bewegingen dat zij opkwamen in de jaren zestig, gericht zijn op immateriële of postmateriële 
waarden en hun aanhang rekruteren uit de middenklasse – dit alles in tegenstelling tot de ‘oude sociale 
beweging’, zoals de klassieke arbeidersbeweging. Bovendien worden zij gekenmerkt door een hoge 
organisatiegraad, het doordacht formuleren van doelen en programma’s, en protest als belangrijk 
bestanddeel van hun collectief handelen. Kriesi et al. (1995) associëren de nieuwe sociale bewegingen 
bovendien met politiek ‘links’ en de voorkeur voor een participatieve democratie. Van der Heijden 
(2000: 26) voegt hier nog aan toe dat nieuwe sociale bewegingen vaak belang hechten aan de 
ontwikkeling van de identiteit van de deelnemers. Verzet tegen de institutionele politiek speelt daarbij 
een grote rol. Arts (1993: 10) geeft aan dat het onderscheid tussen oud en nieuw echter niet altijd stand 
houdt. Sommige wetenschappers benoemen bovendien al een ‘nieuwere sociale beweging’, namelijk 
de transnationale bewegingen die zich in de jaren ’80 begonnen te ontwikkelen. Daarbij zijn ook de 
nationale bewegingen aan het internationaliseren en individualiseren.  

De nieuwe-sociale-bewegingenbenadering laat zien dat sociale bewegingen ontstaan en zich 
ontwikkelen in een specifieke culturele context en tijdgeest. Er zijn echter ook andere optieken 
mogelijk, los van of als toevoeging op het onderscheid tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Er zijn grofweg drie 
theoretische invalshoeken te onderscheiden. Ten eerste een strategisch perspectief vanuit de 
organisaties, ten tweede een institutioneel perspectief vanuit de context, en ten derde een discursief 
perspectief vanuit het heersende gedachtegoed en opvattingen. Deze perspectieven worden hier kort 
gekarakteriseerd. 
 
Strategisch perspectief 
De eerste invalshoek legt de nadruk op de manier waarop sociale bewegingen zijn georganiseerd, hoe 
zij hun doelen proberen te bereiken en hoe zij mensen daarvoor mobiliseren. Een belangrijke 
benadering hierbij is de Resource Mobilisation Approach (o.a. McCarthy en Zald, 1977), ofwel 
hulpmiddelenbenadering. De hulpmiddelenbenadering legt een grote verklaringswaarde bij de manier 
waarop milieuorganisaties de hulpmiddelen die hun ter beschikking staan mobiliseren. Voorbeelden 
van hulpbronnen zijn geld, expertise en contacten. Deze hulpbronnen zijn bepalend voor de strategie 
en de tactiek die sociale bewegingen kunnen volgen (Nas et al, 1997: 17). De hulpmiddelenbenadering 
gaat er vanuit dat de tijdgeest niet bepalend is voor het ontstaan van milieuorganisaties, omdat 
maatschappelijke onvrede altijd min of meer aanwezig is. Of deze onvrede leidt tot collectieve actie 
hangt af van de mate waarin entrepreneurs en organisaties in staat zijn hulpbronnen te mobiliseren om 
druk uit te oefenen en actie te voeren (Arts, 1993: 17).  
 Volgens de hulpmiddelenbenadering zijn de organisatorische kenmerken zeer belangrijk, zoals 
de grootte van de achterban en de organisatiestructuur (Van der Heijden, 2000: 33). De 
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hulpmiddelenbenadering legt daarmee een grote nadruk op de keuzes die organisaties maken en de 
mogelijkheden die haar daarbij ter beschikking staan. De vraag is echter of deze keuzes wel zo 
rationeel zijn, en of de nadruk niet meer zou moeten liggen op die factoren die van invloed zijn op 
deze keuzes, zoals culturele veranderingen en de verhouding ten opzichte van het politieke systeem.  
 
Institutioneel perspectief 
In tegenstelling tot de hulpbronnenbenadering, die de nadruk legt op interne factoren bij een sociale 
beweging, richt het institutionele perspectief zich op externe kansen die door de politieke 
omstandigheden worden bepaald (Arts, 1993: 18). De nieuwe-sociale-bewegingenbenadering verklaart 
niet goed waarom het karakter van de milieubeweging per land kan verschillen. Hiervoor wijst een 
groot aantal wetenschappers (o.a. Kitschelt, 1986; Klandermans, 1988; Tarrow, 1998; Kriesi et al., 
1995) naar de kansen en beperkingen die worden ingegeven door de politieke structuur, de political 
opportunity structure (POS). Factoren die deze structuur vormgeven zijn de politiek-maatschappelijke 
tegenstellingen in een land, de formele institutionele structuur, de houding van de overheid tegenover 
uitdagers en de machtsconfiguratie. De politieke mogelijkhedenstructuur beïnvloedt de keuze voor 
proteststrategieën en de impact van sociale bewegingen op hun omgeving (Arts, 1993: 18; Van der 
Heijden, 1997: 27). De POS fungeert hierbij als een soort filter tussen de mobilisatie van de beweging 
en haar strategiekeuze enerzijds en haar capaciteit om de sociale omgeving te veranderen anderzijds 
(Kitschelt, 1986: 59). 
 
Discursief perspectief 
Bovenstaande benaderingen houden zich weinig of niet bezig met de inhoudelijke aspecten van de 
onderwerpen waaromheen de sociale bewegingen zich organiseren. Het discursieve perspectief bekijkt 
een sociale beweging vanuit het collectieve proces van interpretatie en de sociale constructie van 
problemen. Wanneer is een probleem een probleem? En welke rol speelt een sociale beweging in de 
identificatie en definiëring hiervan? Volgens Jamison (2001: 42) is het belangrijkste kenmerk van een 
sociale beweging niet haar succes, actierepertoire of achterban, maar de productie van kennis, of 
‘cognitieve praxis’. Hiermee wil hij zeggen dat de activiteiten van actoren rond een bepaald 
onderwerp in hun kern een cognitieve dimensie bevatten, te zien als diverse, tegenstrijdige pogingen 
om de realiteit te construeren. Het gaat hierbij dus niet om de productie van louter wetenschappelijke 
kennis, maar om het sociaal construeren van allerlei soorten kennis in een nieuwe context (Van der 
Heijden, 2000: 40).  

Wat Jamison beschrijft als de cognitieve praxis van een sociale beweging, kan gezien worden 
als het uitdragen van haar versie van de werkelijkheid. In de wetenschappelijke literatuur wordt vaak 
het begrip discours gebruikt om politieke en maatschappelijke denkbeelden, wereldbeelden en 
interpretatiekaders te analyseren (Van der Heijden, 2000: 43). Een voorbeeld hiervan is de 
discoursanalyse van Hajer. Hajer (1995: 44) definieert een discours als “a specific ensemble of ideas, 
concepts, and categorizations that are produced, reproduced and transformed in a particular set of 
practices and through which meaning is given to physical and social realities”. Actoren kunnen elkaar 
daarbij om verschillende redenen en achtergronden vinden in een bepaald discours. 

De sociale bewegingen moeten volgens onderzoekers als Snow en Benford (1986; 2000) en 
Klandermans (1988) ‘hun versie van de werkelijkheid’ overbrengen aan het publiek om succesvol te 
zijn. Zij benadrukken de noodzaak van gedeelde problemen en probleemdefinities voor collectieve 
mobilisatie, ook wel framing genoemd. Om mensen te kunnen mobiliseren en overheden te kunnen 
beïnvloeden, is het essentieel om anderen ervan te overtuigen dat de eigen definitie van het probleem 
correct is. Hoe succesvol dit is, is ondermeer afhankelijk van hoe nauw de probleemdefinitie aansluit 
bij de belevingswereld van een individu.  
 
De beschreven perspectieven verklaren gezamenlijk voor een groot deel het ontstaan en de mate van 
succes van sociale bewegingen. Echter, dit zijn vrij abstracte inzichten over sociale bewegingen in het 
algemeen. Hoe verhoudt zich dat tot de Nederlandse milieubeweging? In hoeverre zijn deze 
generaliserende theorieën ook van toepassing op de milieuorganisaties hier? De volgende paragraaf zal 
ingaan op deze specifieke Nederlandse sociale beweging.  
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2.2 De Nederlandse milieubeweging 
Children of the sixties…  
Milieubesef is een product van de jaren zestig. Geïnspireerd door een gevoel van de komst van ‘andere 
tijden’ en met een aantal belangrijke en uitvergrote voorbeelden van vervuiling, kwam men tot de 
conclusie dat de natuurlijke omgeving van de mens bedreigd werd (Jamison, 2001: 16). De 
milieubeweging, met de anti-kernenergiebeweging als zijtak, wordt vaak gezien als een nieuwe sociale 
beweging (Kriesi et al., 1995: xviii). In Nederland ontstonden in de jaren zestig inderdaad allerlei 
organisaties en groepen die zich niet zozeer op een defensieve, maar op een offensieve wijze voor het 
milieu inzetten (Gabriëls, 2001: 89). Het accent lag niet meer op het beschermen en beheren van 
bestaande natuur en biodiversiteit, zoals bij de meer traditionele natuurbeschermingsorganisaties. De 
nieuwe milieuorganisaties voerden vooral directe strijd tegen de vervuilers van het milieu. Zij 
probeerden de overheid en bedrijven via de openbaarheid onder druk te zetten.  

Dat de ‘nieuwe’ milieubeweging nu juist ontstond in de jaren zestig en zeventig is geen toeval. 
Het protest tegen milieudegradatie was onderdeel van een bredere golf van kritiek op de bestaande 
cultuur. Deze cultuur legde een eenzijdige nadruk op economische groei en werd gekenmerkt door een 
vooruitgangsoptimisme (Van der Heijden, 2000: 57). De ‘duistere kant’ van de modernisering die de 
twintigste eeuw had gekenmerkt, kreeg steeds meer aandacht. Milieuproblemen als geluidshinder, 
luchtvervuiling en natuur kwamen steeds hoger op de maatschappelijke agenda. Wetenschappers 
wezen op de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. Boeken als ‘Limits to Growth’ (1972) en ‘Small 
is Beautiful’ (1973) vergrootten het besef dat de Westerse economieën verantwoordelijk waren voor 
de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De overheid ging mee in de aandacht voor het milieu, een 
groot aantal milieuwetten kwam dan ook in Nederland in de jaren zeventig tot stand (Van der Heijden, 
2000: 57). Het kabinet-Biesheuvel stelde in 1971 het Ministerie van Volkshuisvesting en 
Milieuhygiëne in, het kabinet-Den Uyl maakte vervolgens echt werk van het milieuvraagstuk door 
mogelijkheden te creëren tot inspraak bij beleidsplannen die betrekking hadden op het milieu en 
wettelijke beperkingen te stellen aan vervuiling en geluidshinder (Gabriëls, 2001: 89).  

De ‘nieuwe’ milieubeweging ontstond in de jaren zestig als een netwerk van vooral lokale 
organisaties (Van der Heijden, 2000: 62). Kenmerkend voor al deze initiatieven was dat ze ontstonden 
buiten de traditionele, geïnstitutionaliseerde linkse partijen om (Van den Broek en Meijnen, 1977: 5). 
Het politieke systeem deed nogal neerbuigend over deze ecologische beweging, omdat zij zogenaamd 
weinig politieke diepgang had. De lokale organisaties werden in de jaren zeventig al gevolgd door de 
oprichting van een aantal landelijke organisaties die zich meer met de milieuproblematiek in zijn 
totaliteit bezighielden. Organisaties als Greenpeace (1978), Milieudefensie (1971), Stichting Natuur & 
Milieu (1972) en het Wereld Natuur Fonds (1962) zijn alle producten van deze tijd. Het WNF is 
hierbij de vreemde eend in de bijt. Hoewel ontstaan aan de ochtend van de eerste hoogtijdagen van het 
milieubesef, heeft deze het karakter van een meer traditionele natuurbeschermingsorganisatie. 
Verschillen hiermee zijn echter, naast de periode van oprichting, de internationale oriëntatie en de 
brede doelstelling van het WNF.  

De eerste oliecrisis (1973) zorgde ervoor dat het energievraagstuk bovenaan de agenda 
belandde (Jamison, 2001: 87; Leroy, 1979: 18). Kernenergie werd dan ook een belangrijk punt in deze 
context. De postmodernistische nieuwe sociale beweging plaatste kernenergie al snel binnen de meer 
algemene maatschappijkritiek. Bij veel milieuorganisaties speelde de angst voor een technocratie, 
waarin technologen het beleid bepaalden en steeds verder het industrialisatieproces ingingen. Men 
pleitte ervoor de afhankelijkheid van technologie te verminderen en terug te keren naar het ‘natuurlijk 
evenwicht’ op aarde (Van der Heijden, 2000: 63). Deze kritiek werd bovendien verbonden met een 
kritiek op de kapitalistische productiewijze. Het verzet richtte zich op kapitalisme, technologie en 
wetenschap als specifieke kenmerken van de eenzijdige moderniteit die gericht was op economische 
groei. De milieubeweging heeft een grote rol gespeeld in de plaatsing van het milieuprobleem in deze 
maatschappelijke context. 
 
…Adults of the new millennium 
De jaren tachtig brachten verandering in de grote aandacht voor het milieu. Het Nederlandse 
overheidsbeleid werd in deze tijd gekenmerkt door deregulering, bezuinigingen en het vergroten van 
de marktwerking, kernmerkend voor de sinds 1980 dominante neoliberale politiek (Van der Heijden, 
2000: 60). De milieuorganisaties gingen zich bezinnen op hun strategieën voor de toekomst. Door de 
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ontwikkelingen van nieuwe technologieën, zoals de computer, werd hun technologiekritiek gematigder 
(Cramer, 1989). Technologieën konden, mits goed toegepast, tenslotte ook zorgen voor 
energiebesparing. De milieuorganisaties gingen zelfs zelf steeds meer technologieën gebruiken om 
milieuproblemen aan de kaak te stellen (Jamison, 2001: 92). Ook werden de milieuorganisaties steeds 
professioneler in het overbrengen van hun boodschap (Jamison, 2001: 91).  

De milieubeweging heeft als aanjager van culturele verandering een grote rol gespeeld in de 
milieupolitiek en in het kernenergiedebat. Zij is grotendeels verantwoordelijk voor het creëren van een 
beeld van kernenergie als fatale technologie. Kernenergie was één van de belangrijkste thema’s bij 
veel milieuorganisaties in de eerste jaren van hun bestaan. Kernenergie werd in de jaren zeventig 
gezien als hét voorbeeld van de nadelen van modernisme, falend in al zijn kenmerken. Zij stond 
symbool voor het produceren van een onbeheersbare, gevaarlijke technologie, het rotsvaste 
vertrouwen in de wetenschap en de macht van de grote kapitalistische partijen en de centralistische 
overheid in de besluitvorming hieromtrent. De discussie over kernenergie was eigenlijk een discussie 
over hoe we in onze samenleving om moesten gaan met technologie en hoe de maatschappij ingericht 
zou moeten worden om op een juiste manier over zulke vraagstukken te kunnen beslissen. 
Kernenergie werd een grootheid, die in ieders bestaan in dreigde te grijpen (Van den Broek en 
Meijnen, 1977: 10). Het kernenergiedebat werd steeds minder een zaak van wetenschappers, waarbij 
voornamelijk milieubezwaren werden aangedragen: “De milieuaspecten die verbonden zijn aan 
kernenergie worden verbonden met kritiek op een bepaald maatschappelijk systeem. De strijd tegen 
kernenergie wordt tevens ook strijd tegen een maatschappij waarin het winststreven, het 
maatschappelijk leven beheerst (Van den Broek en Meijnen, 1977: 10).” De milieubeweging drong er 
dan ook op aan dat werd gezocht naar nieuwe vormen van besluitvorming en naar alternatieve 
technologieën. De nadruk is echter steeds meer verschoven van antimodernisering en doemdenken, 
naar ‘ecologische modernisering’ (Van der Heijden, 2000: 65; Hajer, 1995), of het ‘vergroenen van de 
samenleving’ (Jamison, 2001). 

In Nederland heeft de milieubeweging een aparte positie vergeleken met andere landen (Van 
der Heijden, 2000; Van Tatenhove et al., 2000). Van der Heijden (1997) stelt dat milieuorganisaties in 
veel Westerse landen zich de afgelopen 15 jaar hebben ontwikkeld tot sterk geïnstitutionaliseerde 
organisaties met massale ledenaantallen. De mate van institutionalisering verschilt echter per land en 
wordt volgens hem in grote mate bepaald door de mogelijkheden van de politieke structuur in dat land. 
Nederland wordt gekenmerkt door een consensustraditie (Van Tatenhove et al., 2000: 5). De 
milieubeweging wordt hier vaak geraadpleegd over verschillende milieugerelateerde zaken. De 
verhouding tussen het Ministerie van VROM en de milieubeweging had in de jaren zeventig nog een 
antagonistisch karakter, maar werd in de jaren tachtig steeds meer een bondgenootschap. De 
milieuorganisaties kregen subsidies en mochten meepraten over het beleidsproces. Door deze 
consensuscultuur is er minder reden voor de milieubeweging om te radicaliseren. In de jaren negentig 
kreeg deze overlegstructuur tussen milieuorganisaties, overheden, politieke partijen en verschillende 
doelgroepen zelfs een naam: het ‘groene poldermodel’. De politieke context is zeer belangrijk geweest 
in de ontwikkeling van de milieubeweging in Nederland. 
 Volgens van der Heijden (2000: 15) is de Nederlandse milieubeweging ‘waarschijnlijk de 
meest geïnstitutionaliseerde beweging ter wereld’. De pogingen om een groen poldermodel van de 
grond te krijgen betekenen volgens hem alleen een versterking van deze institutionaliseringstrend. Van 
der Heijden (2002: 120) onderscheidt vier belangrijke transformaties bij de Nederlandse 
milieubeweging in de afgelopen jaren: 1) een groeiend ledenaantal, 2) het ontstaan van nieuwe 
organisaties, 3) een scheiding tussen participerende organisaties in het ‘groene poldermodel’ en meer 
afstandelijke organisaties en 4) de opkomst van nieuwe issues op de agenda. Van der Heijden (1997) 
concludeert uit zijn vergelijking tussen vier landen dat de milieubeweging van de jaren ‘70 en ‘80 met 
haar kleinere aantal leden (maar met een veel grotere activiteit en bewustzijn), in bepaalde opzichten 
sterker kan worden genoemd dan de geïnstitutionaliseerde versie van de afgelopen tien jaar. Veel 
organisaties zijn naar zijn inzicht hun unieke karakter kwijt en daarmee een belangrijk deel van hun 
kracht. Dit zijn dus strategische en institutionele implicaties van veranderende politieke processen en 
strategieën als participatie en incorporatie. De milieuorganisaties worden steeds meer betrokken bij de 
besluitvorming en sluiten steeds meer overeenkomsten met allerlei andere actoren, waaronder grote 
bedrijven en overheidsinstanties. De afhankelijkheid van andere actoren en de noodzaak tot het doen 
van concessies wordt daarmee steeds groter.  
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De algemene nadruk is verschoven van de bescherming van een domein dat zich buiten ons 
bevindt naar de vergroening van onze eigen samenleving (Jamison, 2001: 17). Hierbij is de retoriek 
verschoven van pessimisme, het voorspiegelen van een doemscenario, naar optimisme. Ook in 
Nederland is deze verschuiving zichtbaar. Milieuorganisaties zoeken steeds meer naar oplossingen en 
alternatieven, in plaats van alleen problemen aan de kaak te stellen en een bepaalde mate van angst te 
creëren. De manier waarop de milieubeweging de milieuproblemen inhoudelijk inkadert, is dus sterk 
veranderd. 
 
De milieubeweging in perspectief 
Voorgaande beschrijving laat zien dat de milieubeweging in Nederland zich in haar ontwikkeling sterk 
heeft laten beïnvloeden door de politieke structuur: de veranderende relatie met de overheid bracht een 
andere positie en strategie met zich mee. Daarbij is opvallend dat de milieubeweging steeds minder 
goed te karakteriseren is als een nieuwe sociale beweging, omdat zij andere karakteristieken is gaan 
vertonen dan bij haar ontstaan. Volgens Van der Heijden (2000: 83) voldoet zij tegenwoordig aan geen 
van de kenmerken meer: “De enige postmaterialistische waarde die massaal wordt nagestreefd is het 
‘in het algemeen’ beschermen van natuur, landschap en dieren in een verder sterk op consumentisme 
gerichte maatschappij, met een grote afkeer van fundamentele veranderingen.” Van der Heijden (2000: 
84) merkt daarbij op dat de milieubeweging zich niet meer richt op het activeren van de middenklasse, 
maar dat dit plaats heeft gemaakt voor een ‘postgiroactivisme’ van de hele samenleving.  
 Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen gesignaleerd bij de Nederlandse milieubeweging. Ten 
eerste een veranderde relatie met de overheid (institutioneel), ten tweede een veranderde retoriek 
(discursief) en ten derde professionalisering (strategisch). Welke van deze ontwikkelingen hebben nu 
het meeste invloed gehad op de manier waarop de milieubeweging met kernenergie omgaat? Past 
kernenergie nog wel in de weinig maatschappijkritische retoriek van nu, of is de strijd hiertegen 
verloren gegaan met de kritiek op moderne technologie en kapitalisme? Heeft het postgiroactivisme 
ervoor gezorgd dat het animo voor directe acties en demonstraties te laag is? Is het groene 
poldermodel debet aan de lage prioriteit, omdat er rond kernenergie niet zoveel te overleggen valt? 
Alle drie de perspectieven bieden aanknopingspunten voor een analyse van de houding van de 
milieuorganisaties ten opzichte van kernenergie. 
Bovenstaande benaderingen beschouwen de milieubeweging echter als één geheel, dat reageert op de 
politieke context, problemen definieert en bronnen mobiliseert. Dit onderzoek analyseert juist de 
verschillen tussen organisaties, wanneer het gaat om kernenergie. Het vorige hoofdstuk constateerde 
niet alleen een verschil in strategie bij de organisaties, belangrijker was de manier waarop de 
organisaties al dan niet bezig zijn met kernenergie. Ze mogen dan wel allemaal tegen zijn, bij de één 
lijkt dit ‘dieper’ te zitten dan bij de ander. Dit onderzoek vooronderstelt dan ook dat er voornamelijk 
een verschil is tussen de organisaties in de manier waarop zij hun kennis interpreteren, definiëren en 
overbrengen. Het discursieve perspectief zal dan ook de leidraad vormen en het blikveld bepalen van 
dit onderzoek.  De kern van de kernenergiediscussie bestond vooral uit vraagstukken rond de 
maatschappelijke sturing van moderne technologie. Een discursieve analyse van de houding van de 
milieubeweging zal zich dan ook moeten richten op dit thema. Echter, de institutionele veranderingen 
hebben in Nederland zo’n grote invloed gehad op de milieubeweging, dat deze niet buiten 
beschouwing kunnen worden gelaten. Hoe veranderde de politieke context van het kernenergiedebat 
en wat deed dit met de strategie en de houding van de milieuorganisaties?  

 Het strategische perspectief biedt de minste uitkomst omdat dit minder goed is te specificeren 
naar kernenergie. De organisaties hebben grote veranderingen doorgemaakt in hun organisatorische 
kenmerken, maar deze bieden minder goed een verklaring voor de verschillen in de onderwerpen die 
de organisaties belangrijk vinden. Dat het mobilisatiepotentieel in het algemeen en voor kernenergie in 
het bijzonder op dit moment klein is, verklaart niet de verschillen tussen de organisaties. Het gaat hier 
juist om een proces dat vooraf gaat aan het inzetten van hulpbronnen.  

Door een rangorde aan te brengen in het belang dat dit onderzoek hecht aan de verschillende 
perspectieven, kan worden toegewerkt naar de vorming van een analysekader. Het discursieve 
perspectief is zoals aangegeven voor dit onderzoek het belangrijkste, daarna - en in relatie daarmee- 
het institutionele perspectief en in een zeer kleine mate het strategische perspectief.  
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2.3 Een analysekader voor dit onderzoek 
Dit onderzoek neemt het discursieve perspectief als uitgangspunt. Het richt zich daarbij op de visie op 
moderne technologie en de bijbehorende sturingsvraagstukken. Kernenergie is tenslotte hét voorbeeld 
van een grootschalige moderne technologie, met kleine kansen tegenover grote risico’s en een vrij 
ondoorzichtige besluitvorming (Zijlstra, 1982; Uitham en de Vries, 1977). Ook wordt de institutionele 
context in beschouwing genomen. Deze paragraaf behandelt de belangrijkste theoretische concepten. 
Hiermee wordt de basis gelegd voor een geoperationaliseerd analysekader, zoals dit in het volgende 
hoofdstuk aan bod komt. Eerst wordt hier ingegaan op de volgende theoretische concepten en hun 
belang voor dit onderzoek: enerzijds discoursen en framing vanuit het discursieve perspectief en 
anderzijds politieke mogelijkheden en events vanuit het institutionele perspectief. 

2.3.1 Discursieve theoretische concepten 
Discoursen rond technologie en sturing 
Aan het begin van dit hoofdstuk werd er al aan gerefereerd: de discoursanalyse als hulpmiddel in de 
analyse van politieke en maatschappelijke denkbeelden, wereldbeelden en interpretatiekaders. Een 
discours kan zeer breed worden opgevat, zoals ‘het socialistische discours’, maar kan ook kleiner zijn, 
zoals ‘ecologische modernisering’ (Hajer, 1995; Van der Heijden, 2000), of ‘discourses on 
governance’ (Van Tatenhove et al., 2000: 36). De eerder gegeven definitie van Hajer (1995) maakt 
duidelijk dat het hier gaat om een voortdurend proces (‘produced, reproduced and transformed’) 
waarin een visie op de werkelijkheid ontstaat ('through which meaning is given to physical and social 
realities’). Arts et al. (2003) geven een wat concretere uitwerking van deze definitie en verstaan onder 
discours ‘de opvattingen en de verhalen van actoren in termen van waarden en normen, 
probleemdefinities en oplossingsrichtingen’ (Arts et al., 2003: 16).  

Volgens Hajer (1995) kunnen actoren elkaar vinden in een discourscoalitie, die ondermeer 
bestaat uit een set storylines, oftewel een specifieke retoriek in de argumentatie. Een voorbeeld van 
een discourscoalitie op het gebied van milieu is ‘ecologische modernisering’. Hajer ziet het 
milieubeleid als een gevecht voor discursieve hegemonie waarin actoren hun werkelijkheidsdefinitie 
promoten. Dit laatste kan gezien worden als framing, dat hierna aan bod komt. Als een bepaald 
discours het debat domineert en is geïnstitutionaliseerd in de overheidspraktijk, dan is een discours 
heersend (Hajer, 1995: 61). Dit suggereert dat milieuorganisaties een keuze hebben om óf hun zaak te 
bepleiten binnen het dominante discours, óf op hun eigen manier het milieuprobleem in te blijven 
kaderen met het risico aan geloofwaardigheid en aansluiting in te boeten. 
 In dit onderzoek speelt de visie van de milieubeweging op moderne technologie en de 
stuurbaarheid daarvan een rol. Hoe waarderen de organisaties moderne technologie? Welke problemen 
zien zij, en welke oplossingen? En hoe veranderde dit over de tijd? Kortom: Wat is de invloed van een 
technologiediscours van een organisatie op de manier waarop zij met kernenergie omgaat? 
 Verschillende wetenschappers (Fischer, 2003; Sabatier en Jenkins-Smith, 1993) geven aan dat 
discoursen een bepaalde gelaagdheid bevatten. Sabatier en Jenkins-Smith hebben het bijvoorbeeld 
over een belief system, dat is op te delen in deep core beliefs, near core beliefs en secondary aspects. 
Deep core beliefs betreffen fundamentele normatieve en ontologische aannames die iemands 
onderliggende persoonlijke filosofie bepalen (Sabatier en Jenkins-Smith., 1993: 30). Near core beliefs 
hebben te maken met basisstrategieën om deze deep core beliefs te bereiken en secondary aspects 
houden instrumentele beslissingen in die nodig zijn om de beleidskern te implementeren in een 
specifiek beleidsveld. Hoe verder van de core verwijderd, des te veranderlijker de aspecten.  
 Dit onderzoek maakt onderscheid tussen: 1) het technologiediscours van een milieuorganisatie, 
waarmee zowel de manier waarop men aankijkt tegen vragen rond moderne technologie zelf wordt 
bedoeld als de bijbehorende sturingsvragen, en 2) de houding tegenover kernenergie, oftewel framing. 
In paragraaf 2.5 zal dieper worden ingegaan op mogelijke technologiediscoursen. Eerst wordt hier 
aandacht besteed aan het proces van framing. 
 
Framing van het kernenergieprobleem 
Hoe de milieuorganisaties onderwerpen afbakenen en welke strategieën en oplossingen zij zien voor 
de gedefinieerde problemen is eigenlijk een soort ‘operationalisering’ van het discours dat zij 
aanhangen. De manier waarop de milieubeweging dit doet kan worden beschreven als ‘framing’ 
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(Snow et al, 1986; Snow en Benford, 2000). De diepere, haast filosofische kernaspecten van een 
discours worden daarbij vertaald naar meer veranderlijke concrete probleeminkaderingen en 
strategieën. Hajer (1995) hecht in zijn discoursanalyse een belangrijke waarde aan het proces van 
framing. Hij stelt dat of milieuproblemen wel of niet op de agenda komen, afhankelijk is van de 
manier waarop ze geframed en gedefinieerd worden. De concrete houding van de milieubeweging 
tegenover kernenergie zal in dit onderzoek dan ook worden opgevat als het proces van framing. 
Framing kan dan gezien worden als de wat concretere uitwerking, de meer secundaire aspecten, van 
het technologiediscours als core belief. Het gaat hier namelijk om één specifieke technologie en om de 
oplossingen en strategieën hieromtrent.  
 Snow en Benford (2000: 613) geven aan dat sociale bewegingen ‘signifying agents’ zijn. Zij 
interpreteren gebeurtenissen en construeren op die manier ideeën en betekenissen die aansluiten bij 
mogelijke sympathisanten. Volgens Arts (1993: 22) komt het er eigenlijk op neer dat ze ‘een goed 
verhaal’ moeten hebben om mensen te overtuigen. Ze moeten duidelijk maken waarom ze bestaan, 
rondom welk thema zij zich organiseren en welke probleemdefinitie zij hanteren. Framing wil zoveel 
zeggen als inkaderen, een idee onder woorden brengen. Wil een organisatie mensen tot participeren 
bewegen, dan is ze gedwongen heel dicht bij hun belevingswereld aan te sluiten. 
  Volgens Snow en Benford (2000: 618) kunnen de frames in een aantal opzichten van elkaar 
verschillen. Het meest duidelijke verschil is in termen van de problemen of issues waar het om gaat. 
Sommige frames zijn effectiever en blijven ‘weergalmen’, terwijl andere dit niet doen. Hierop zijn 
volgens Snow en Benford (2000: 619) de geloofwaardigheid en treffendheid van het frame van 
invloed.  

Frames helpen milieuorganisaties de wereld te interpreteren, oorzaken aan te wijzen voor 
milieuproblemen en oplossingen hiervoor te formuleren. Snow en Benford (2000) operationaliseren 
het proces van framing door deze op te delen in drie kerntaken (‘Core Framing Tasks’). Het proces 
begint met het identificeren en afbakenen van het (milieu)probleem. Dit noemen Snow en Benford 
diagnostic framing. Wanneer het probleem gedefinieerd is, moet een organisatie ook duidelijk kunnen 
maken welke oplossingen voorhanden zijn, door prognostic framing. Hierbij hoort een plan van 
aanpak en strategieën om de voorgestelde oplossing uit te voeren (Arts, 1993: 23). Vervolgens moet 
bovendien uitgelegd worden waarom de milieuorganisatie voor deze oplossingsrichting de steun van 
een grote groep mensen nodig heeft, oftewel motivational framing. Figuur 2.1 geeft weer hoe deze 
taken zich verhouden tot elkaar en tot het technologiediscours. 

Milieuorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen te winnen voor hun manier van kijken, hun 
frame, en daarmee ook voor hun organisatie (Van der Heijden, 2000: 42). Een belangrijk onderdeel 
van de frame-benadering wordt gevormd door het concept frame alignment. De organisatie kan de 
referentiekaders van haar mogelijke achterban proberen te beïnvloeden, of de eigen kaders met die van 

Discours technologie: oorzaak, remedie en sturing 

Diagnostic framing kernenergie 

Prognostic framing kernenergie 

Motivational framing kernenergie 

Deep core 
beliefs 

 

 

Near core 
beliefs 

 
 
 

Secondary 
aspects 

Figuur 2.1: Het invullen van de framingtaken rond kernenergie als concretisering van het 
technologiediscours 
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de steunverleners afstemmen. Best (1987) hecht een grote waarde aan de argumenten van de actoren 
(‘claims’), waarmee ze anderen proberen te overtuigen van hun gelijk. Ze willen anderen laten inzien 
dat X een probleem is, dat Y daarvoor een oplossing biedt of dat beleid Z moet worden opgepakt om 
die oplossing te implementeren (Best, 1987: 102). ‘Claim-makers’, zoals milieuorganisaties, moeten 
volgens Hannigan (1995) verschillende activiteiten ondernemen om hun argumenten aan de man te 
brengen. Sommige van deze activiteiten hebben betrekking op de collectieve definitie van sociale 
problemen, andere met de collectieve actie die nodig is om deze problemen te verbeteren (Hannigan, 
1995: 40). Frame alignment is volgens Hannigan niet voldoende om een probleem op de agenda te 
krijgen. Opkomende milieuproblemen moeten bovendien gelegitimeerd worden in verschillende 
velden: de media, de overheid, de wetenschap en het publiek (Hannigan, 1995: 47). Het succesvol 
strijden voor een claim in de politieke arena heeft bovendien een mix van kennis, timing en geluk 
nodig. De politieke structuur en bepaalde gebeurtenissen kunnen dus van invloed zijn op de manier 
waarop de milieubeweging haar argumenten naar voren brengt en probeert aan te sluiten bij haar 
achterban. In dit onderzoek worden deze elementen ‘contextfactoren’ genoemd, die passen binnen het 
institutionele perspectief.  

2.3.2 Contextfactoren 
Een aantal elementen in het proces van framing zijn in meer of mindere mate ‘event-driven’. Een 
gebeurtenis, zoals een ramp met een kerncentrale, kan een kans doen ontstaan (een zogenaamde 
‘political window’) om een bepaalde claim op het juiste moment onder de politieke aandacht te krijgen 
(Hannigan, 1995: 51). Op deze politieke mogelijkheden en ‘events’ wordt hier afzonderlijk dieper 
ingegaan. 
 
Political Opportunity Structure 
De beschrijving van het institutionele perspectief aan het begin van dit hoofdstuk gaf al kort aandacht 
aan de political opportunity structure (POS). De POS bestaat uit specifieke samenstellingen van 
hulpbronnen, institutionele arrangementen en historische precedenten voor sociale mobilisatie die de 
ontwikkeling van protestbewegingen in sommige instanties faciliteren en in andere juist beperken 
(Kitschelt, 1986: 58). Kitschelt (1986) geeft aan dat de POS de keuze van proteststrategieën en de 
impact van sociale bewegingen op hun omgeving beïnvloedt. Hierbij zijn vier factoren van belang 
(Arts, 1997: 18; Van der Heijden, 1997: 27). Ten eerste de aard en omvang van de politiek-
maatschappelijke tegenstellingen in een land, ten tweede de formele institutionele structuur, ten derde 
de dominante strategie van een overheid ten opzichte van de uitdagers (repressie of facilitatie) en 
tenslotte de machtsconfiguratie binnen het politieke systeem (bijvoorbeeld hoeveel linkse of rechtse 
partijen zijn er, en welke zijn aan de macht?). 

Tarrow (1998: 19) verstaat onder politieke kansen “consistent – but not necessarily formal, 
permanent or national – dimensions of the political struggle that encourage people to engage in 
contentious politics”. Politieke beperkingen zijn volgens hem factoren die protest juist ontmoedigen, 
zoals onderdrukking of de mate waarin de autoriteiten een stevig front kunnen vormen tegen 
opstandelingen. Tarrow (1998: 20) benadrukt dat het hierbij gaat om hulpbronnen buiten de 
milieubeweging. Die zijn anders dan geld of macht, omdat ook slecht georganiseerde uitdagers uit 
deze externe hulpbronnen voordeel kunnen halen, terwijl deze geenszins die groep ‘toebehoren’. 
Tarrow beargumenteert, net als Kriesi et al. (1995: 3), dat zowel staatsstructuren als politieke 
patstellingen zorgen voor kansen voor sociale bewegingen. De meest duidelijke hiervan zijn vormen 
van toegang tot instituties en de capaciteit tot onderdrukking. Veranderende kansen en beperkingen 
echter, zorgen voor de openingen die actoren met weinig hulpbronnen er toe leiden zich in protest te 
verenigen. Of deze ontevredenheid rijpt tot een sociale beweging is afhankelijk van hoe mensen zich 
collectief gedragen, hoe consensus wordt gemobiliseerd en van de kracht en de locatie van de 
mobiliserende structuren (Tarrow, 1998: 20). 
 
Events 
Naast de politieke structuur kunnen ook andere gebeurtenissen of toestanden een rol spelen bij framing. 
Sabatier en Jenkins-Smith (1993) maken hierbij onderscheid in (1) parameters die relatief stabiel zijn 
over enkele decennia en (2) die aspecten van het systeem die ontvankelijk zijn voor belangrijke 
fluctuaties in de loop van een paar jaar en zo een grote stimulus vormen voor beleidsverandering. In 
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dit onderzoek wordt met events de tweede betekenis aangehouden. De meer stabiele parameters, zoals 
de fundamentele culturele waarden en de juridische structuur, vallen tenslotte grotendeels binnen de 
politieke mogelijkhedenstructuur, terwijl meer kortstondige gebeurtenissen, zoals een vergroot 
milieubesef in de samenleving of een ramp, hierin grotendeels onbelicht blijven. Echter ook de meer 
dynamische factoren vertonen overlap met de POS. Sabatier en Jenkins-Smith wijzen bijvoorbeeld op 
de sociaal-economische toestand, technologische ontwikkelingen, kabinetsverkiezingen en 
beleidsbesluiten. Hiervan worden daarom alleen die events in beschouwing genomen die als 
toevoeging kunnen dienen op de POS. 

Ook Hannigan (1995: 190) beschrijft gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het 
framingproces, in de zin dat zij een issue ‘hot’ kunnen maken, of juist kunnen overschaduwen. De 
door hem geïdentificeerde ‘kritieke gebeurtenissen’ die de milieubeweging beïnvloeden, vertonen ook 
veel overlap met de POS (Hannigan, 1995: 46). Echter, een aantal aspecten zijn een waardevolle 
aanvulling op de factoren uit de POS. De inzichten van Sabatier en Hannigan bieden de volgende 
events:  

1. Grote sociaal-economische gebeurtenissen, zoals oorlogen en depressies, beïnvloeden de 
kansen voor collectieve actie doordat zij percepties van wat prioriteit heeft en wat als een 
bedreiging ervaren wordt, veranderen. Wanneer je land in oorlog is, leeft het redden van de 
korenwolf nu eenmaal minder bij het publiek; 

2. Nationale rampen en epidemieën kunnen bepaalde issues urgent maken; 
3. Industriële ongelukken leggen bestaand beleid en machtsstructuren bloot die normaal 

verborgen blijven; 
4. ‘Critical encounters’ (zoals hoogoplopende debatten en protesten) zorgen voor aandacht voor 

een bepaald probleem; 
5. Beleidsuitkomsten zijn officiële antwoorden op collectieve actie door de milieubeweging of 

een rivaliserende beweging, waardoor de milieubeweging gedwongen wordt zich te 
herbezinnen op haar strategieën, tactieken en doelen als gevolg van veranderingen in de 
politieke omgeving.  

Framing kan dus zowel bevorderd of benadeeld worden door veranderingen in de fysieke omgeving of 
een crisissituatie. Hannigan (1995: 190) geeft aan dat er nog meer zaken spelen, zoals het ‘moe zijn’ 
van een onderwerp -vooral bij de media-, een nieuwe doorbraak in wetenschappelijk onderzoek of een 
boek of film die veel aandacht trekt. Al deze factoren bepalen mede de mate en de periode waarin een 
bepaald frame succesvol is. Op basis van deze events kan de milieubeweging besluiten haar frame aan 
te passen. In hoofdstuk 3 worden zowel de POS als de additionele events geoperationaliseerd en 
toegespitst op het kernenergiedebat. 

2.4 Technologiediscoursen 
Een belangrijk deel van dit onderzoek bestaat uit een analyse van de manier waarop de 
milieubeweging tegen moderne technologie aankeek over de tijd. Om dit te doen moet allereerst 
duidelijk zijn wat hier nu onder verstaan wordt, en welke manieren hierbij theoretisch mogelijk zijn. 
Kortom: Welke technologiediscoursen kan de milieubeweging aanhangen? In deze paragraaf komen 
verschillende denkrichtingen over moderne technologie en de stuurbaarheid hiervan aan bod, teneinde 
in een later stadium van het onderzoek de denkbeelden van de milieuorganisaties te typeren. Onder 
moderne technologie wordt in dit onderzoek verstaan het geheel van processen ten behoeve van het 
voortbrengen van producten en diensten dat de geïndustrialiseerde maatschappij ter beschikking staat.  

2.4.1 Waardering en problematiek: de technologiematrix 
Met name filosofen hebben zich normatief en gegrond uitgelaten over moderne technologie. Al ver 
voordat omstreden technieken als nucleaire technologie en gentechnologie ontwikkeld waren, schreef 
Francis Bacon (1561-1626) hierover in termen van de menselijke macht over de natuur (Achterhuis, 
1992a: 10). Plato beschouwde technologie als een geheel van op zich neutrale hulpmiddelen die de 
mens ten dienste staan. Andere filosofen zien dat anders: de mens beschikt niet over de reusachtige 
macht van zijn technieken, maar deze technieken overheersen hém juist. Deze ideeën over de 
technologie die onder de controle van de mens vandaan ontsnapt en ‘een eigen leven gaat leiden’ 
bestaan al vrij lang. Literair zijn ze verwoord in het ‘Frankensteinmotief’ (Achterhuis 1992a, 32).  
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Figuur 2.2: De technologiematrix met een ruwe categorisering van technologiediscoursen 

Techniek staat tegenover natuur: techniek is iets dat door de mens is gemaakt, natuur is iets 
dat er zonder de mens ook al was. Maken is een actief proces: er wordt een weg ingeslagen die de 
natuur niet vanuit zichzelf had bewandeld. De mens heeft dit bewerkstelligd. Maar betekent dat ook 
dat de mens het subject is van deze activiteit? Gaat deze activiteit van de mens uit en beheerst hij deze? 
Volgens veel filosofen zijn er grenzen aan een ‘op menselijke autonomie gefixeerde 
techniekopvatting’ (Gruppelaar, 1995: 61).  

De filosofische denkbeelden over techniek kunnen grofweg in vier categorieën worden 
ingedeeld. Sommigen zien techniek als iets dat de mens ter beschikking staat, anderen als iets dat een 
eigen rationaliteit bezit. Daarbij is er ook een verschil tussen optimisme en pessimisme over wat de 
technologische ontwikkelingen voor onze samenleving kunnen betekenen. Figuur 2.2 laat deze (ruwe) 
categorisering zien.  

 
  
 
Bovenstaande typeringen bevatten uiteraard vele nuances. Binnen de vier verschillende perspectieven 
is echter veel overeenkomst in hoe men naar verschillende essentiële technologische vraagstukken 
kijkt. Waardoor is de moderne techniek geworden tot wat zij is? Beheersen wij de techniek, of 
beheerst de techniek ons? Hoe sturen we techniek? Valt techniek wel te sturen? Figuur 2.2 is als 
matrix weergegeven, omdat de visies elkaar kunnen aanvullen. Zo gaat een optimistische visie vaak 
samen met een visie waarin de mens de techniek overheerst, zoals blijkt uit de typeringen hierna. 
 
Optimistische visie (1) 
De optimistische visie wordt gekenmerkt door een vertrouwen in wat de technologie voor de mens kan 
betekenen. De techniek stelt de mens in staat om veel, zo niet alle, problemen op te lossen. Dit 
moderne optimisme vindt zijn oorsprong in de 16e eeuw bij de filosoof Descartes die veel waarde 
hechtte aan het ‘natuurlijk licht’ van ons eigen verstand (Gruppelaar, 1995: 39). Descartes was 
overtuigd van het ‘project der modernen’: door groeiende technische prestaties zouden welzijn en 
welvaart sterk toenemen (Gruppelaar, 1995: 42). Bij deze denkwijze past wat Vermeersch (1988) 
betitelt als ‘wetenschappelijk-technologisch (WT) optimisme’. Op de nadelen die optreden bij wat 
Vermeersch het WTK-bestel noemt (wetenschap, technologie, kapitalisme, de drie pijlers van het 
modernisme), wordt volgens hem vaak gereageerd met WT-optimisme, of ‘heilsdenken’. De 
‘heilsprofeet’ is zeer optimistisch over de oplossingen die de techniek zal aandragen voor elk 
(milieu)probleem (Vermeersch, 1988: 30).  

Dat technische innovaties vaak een grote weerstand oproepen, komt volgens de filosoof 
Dessauer voort uit onbegrip (Gruppelaar, 1995: 67). Dessauer hekelt het idee dat voortdurende 
vernieuwing schade toe zou brengen aan traditionele waarden. Onvolkomenheden van de techniek zijn 
volgens hem slechts tijdelijk. Techniek is volgens Dessauer zeer waardevol: zij kan wel misbruikt 
worden, maar dat zegt niets over haar ontologische status. Hij ziet de techniek als een voorwaarde 
voor culturele ontwikkeling (Gruppelaar, 1995:73).  

De filosoof Kapp gaat juist uit van een antropocentrische benadering. Volgens hem zou de 
evolutie voltooid zijn bij de mens (Gruppelaar, 1995: 63). Doordat de mens de technische 
instrumenten verder ontwikkelt en perfectioneert krijgt hij meer begrip van en grip op zichzelf en zijn 
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omgeving. Alle technologische ontwikkelingen zijn perfectioneringen van wat eerder is gemaakt, en 
kunnen dus vooral veel goeds opleveren. De techniek perfectioneert dus op haar beurt ook de mens. 
 
Pessimistische visie (2) 
Volgens de optimisten verrijkt techniek de mens. Anderen, zoals Ellul, Anders en Mumford, zien in de 
moderne technologie juist de potentiële ondergang van onze samenleving. De ‘pessimistische’ 
filosofen zijn vaak beïnvloed door het atoomtijdperk, getekend door oorlogen.  

Volgens Anders is er een te grote kloof tussen wat we kunnen maken en wat we kunnen 
begrijpen. Met onze atoomtechnologie kunnen we het einde van de geschiedenis zelf maken, maar ons 
inlevingsvermogen schiet te kort om ons dit voor te stellen (Van Dijk, 1992: 100). Juist deze 
combinatie is zo gevaarlijk, omdat de mens zo niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar 
daden (Van Dijk, 1992: 130). Hoe zou je je nog verantwoordelijk kunnen voelen als je niet met 
mensen te maken hebt, maar met een technisch apparaat? Wanneer op zijn beeldscherm twee lijnen 
elkaar kruisen, drukt de soldaat op een knop om de bom te laten vallen: de slachtoffers verdwijnen 
daarmee uit het zichtveld en uit het voorstellingsvermogen.  

Technologische ontwikkeling kan volgens Mumford alleen verklaard worden door culturele 
factoren, omdat men er in het begin vaak juist in efficiëntie op achteruit ging (Achterhuis, 1992a: 
215). Het is het quasi-religieuze geloof in de machine, dat de industriële revolutie verklaart 
(Achterhuis, 1992a: 216). Het blinde vertrouwen in de superioriteit van wetenschap en techniek zorgt 
ervoor dat de nadelen van deze benadering over het hoofd worden gezien (Achterhuis, 1992a: 220). 
We zijn volgens Mumford haast verslaafd aan de technologie (Achterhuis, 1992a: 221).  

Maar waarom hebben we zo’n behoefte aan technologie? De oude Grieken vertelden al het 
verhaal van Prometheus, die de mens vuur gaf omdat deze er zo slecht af was gekomen bij het 
toebedelen van de gaven en vaardigheden. Alle andere wezens hadden het veel beter getroffen op het 
gebied van instincten en verdedigingsmiddelen. Met het vuur ontwikkelden de mensen een technische 
beschaving om hun gebreken te compenseren. De mens had de techniek nodig om te overleven. 
(Prometheus werd hier overigens naderhand zwaar voor gestraft: blijkbaar was Zeus ook niet zo’n 
technologisch optimist.) De afhankelijkheid van de techniek heeft volgens filosoof Gehlen als gevolg 
dat we niet meer op onze eigen zintuigen vertrouwen (Tijmes, 1992b: 191). De wereld is 
onbegrijpelijk geworden. We moeten het doen met tweedehands ervaringen: Wie heeft ooit een 
kerncentrale straling af zien geven? Wie heeft een atoombom zien ontploffen? De wereld is 
onbegrijpelijk geworden (Gruppelaar, 1995: 78).  
 Deze onbegrijpelijkheid proberen we volgens de Franse filosoof Ellul te verbloemen door 
hierover te ‘bluffen’. De bluf die Ellul beschrijft is dat de technologische ontwikkeling niet op 
weerstand stuit, en dat ongunstige en onvoorziene effecten weer technisch kunnen worden omgebogen. 
Ellul gaat tegen deze bluf in door te wijzen op de rol van technische aristocraten. Deze hebben zich 
gevestigd op de meest cruciale punten van beheer en beslissing met betrekking tot vragen rond 
bewapening, ruimtevaart, communicatie et cetera. De overheid staat vaak garant voor de realisering 
van hun plannen (Tijmes, 1992a: 61). De samenleving volgt dit volgens hem gedwee: mensen laten 
zich zonder protest in het technische gareel spannen. Ook wijst Ellul op de nadelige effecten van 
techniek (Tijmes, 1992a: 61). Er zijn veel onverwachte effecten op de lange termijn, ook al is het 
gewenste effect ook aanwezig. Techniek is volgens Ellul fragiel, onvoorspelbaar, duur, verspillend, 
veelal zinloos en lelijk. Met andere woorden: niet erg rationeel.  
  
Visie met mens als subject (3) 
Naast het onderscheid tussen optimisme en pessimisme, kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
beheersing van of door de techniek. Filosofen als Kapp en Gehlen zien de mens als subject, als 
meester van de techniek. Kapp ziet de techniek als een concretisering van de volledige ontplooiing van 
de menselijke persoonlijkheid (Gruppelaar, 1995: 63). Hij verschilt echter van Descartes in het idee 
dat techniek het gevolg is van een groei van de wetenschap. Kapp legt de relatie eerder andersom. De 
mens projecteert de vorm, de beweging en de maten van zijn organen in werktuigen. Met 
hulpmiddelen versterkt de mens zijn waarnemingsvermogen. De mens projecteert zichzelf in wapens 
en gereedschappen, en herkent zich daarin. Door de perfectionering van de techniek krijgt de mens 
steeds meer inzicht. Zelfbewustzijn en kennis zijn dus eigenlijk het resultaat van de technische 
ontwikkeling. 
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 Gehlen beredeneert dat de mens niet zozeer zichzelf perfectioneert met behulp van techniek, 
maar dat hij daar toe is veroordeeld als Mängelwesen. Fysisch-morfologisch gezien is de mens 
primitief: in natuurlijke omstandigheden is hij ten dode opgeschreven (Gruppelaar, 1995: 74). De 
enige manier om de mens in zijn overleving te begrijpen, is door hem te zien als handelend wezen 
(Tijmes, 1992b: 178). De mens moet een tweede artificieel milieu scheppen om zijn gebreken op te 
vangen, de natuur beheersen om te kunnen overleven. Volgens Gehlens redenering is de mens van 
nature een homo technicus (Tijmes, 1992b: 185), die zich pas thuis kan voelen in deze onvoorspelbare 
wereld, wanneer hij de dingen naar zijn eigen hand heeft gezet en leren kennen (Gruppelaar, 1995: 75).  

Belangrijk bij het derde perspectief is het idee dat techniek een neutrale grootheid is. Volgens 
Dessauer zijn de problemen die aan de techniek worden toegeschreven, eigenlijk veroorzaakt door het 
economische systeem (Gruppelaar, 1995: 68). Alles wat slecht is aan de moderne productiewijze van 
techniek komt volgens Dessauer voort uit de ‘kapitalistische’ ondernemingen. De techniek is in haar 
meest zuivere vorm een volstrekt onafhankelijke grootheid. Marx heeft een vergelijkbare redenering, 
maar geeft aan dat techniek ook het gevolg kan zijn van bepaalde belangen. Het maatschappelijke 
productieproces is aan de ene kant een historisch objectieve noodzaak, dit is de macht ván de techniek. 
Aan de andere kant bepaalt de toe-eigening van dat productieproces de techniek ook in materiële zin, 
dit is de macht óver de techniek (Gruppelaar, 1995: 79).  
 
Visie met techniek als subject (4) 
Een aantal filosofen zet vraagtekens bij de vorige benadering: gaan technologische ontwikkelingen 
wel van de mens uit, of heeft de techniek een rationaliteit op zichzelf? Volgens Anders en Ellul leven 
we in een technocratie, of ‘technotoop’: een door de moderne techniek bepaalde samenleving.  

Anders gelooft niet in techniek als neutraal middel, dat op een goede of op een slechte manier 
kan worden gebruikt. Een technisch artefact is juist ontwikkeld met een doel, en nodigt daartoe uit 
(bijvoorbeeld: een pistool is ontworpen om te verwonden en lokt dit dus ook uit). Bovendien heeft de 
mens niet alleen de technologie voortgebracht, de technologie maakt op haar beurt ook ons. Zij bepaalt 
de manier waarop wij denken, spreken en waarnemen. Daarbij zijn door de komst van de moderne 
technologie waarneming en rede niet meer te vertrouwen (Van Dijk, 1992: 110). Aan een hamer kun je 
nog zien wat je ermee kunt doen, aan een atoombom is niet te zien wat deze kan veroorzaken. Door de 
komst van de moderne technologie zijn de dingen zijn niet meer wat ze lijken, volgens Anders.  
 Ellul betoogt dat de gevolgen van vele technische ontwikkelingen niet te voorspellen zijn en 
niet beheerst kunnen worden. Bovendien had men vroeger nog de keuze een techniek wel of niet toe te 
passen, je kon je nog van bepaalde technieken distantiëren. Bij de moderne techniek is er een 
automatisme van de technische keuze. De technische keuze volgt automatisch uit de stand van zaken. 
Zonder computer kun je haast niet meer deelnemen aan het moderne leven, bijvoorbeeld. De techniek 
heeft een bepaalde autonomie: het is een zelfstandig geheel ten opzichte van de sociale, politieke en 
economische verhoudingen. Bij een conflict van het technische ontwerp met menselijke wensen, 
behaalt het eerste vaak de overwinning. Bovendien besluipt de techniek ons volgens Ellul (‘geruisloos 
terrorisme’), omdat zij het onbewuste, dat niet over de mogelijkheid van verzet beschikt, verandert.  
 De onbeheersbaarheid van de techniek hoeft echter niet altijd samen te gaan met een 
pessimistische visie, zoals bij Ellul en Anders. Dessauer ziet techniek als ideaal, maar gelooft ook dat 
deze gedeeltelijk losstaat van de menselijke invloed. De techniek heeft een eigen werkelijkheid. Het is 
volgens Dessauer niet zozeer de menselijke vaardigheid, maar het artefact zelf dat macht uitoefent 
(Gruppelaar, 1995: 69). Dit is het meest duidelijk bij de uitvinding, waarbij iets nieuws ontstaat. Waar 
komt dit nieuwe vandaan, dat, wanneer het er eenmaal is, zoveel macht uitoefent? Volgens Dessauer 
zijn het de nieuwe objecten zelf die de macht uitoefenen. De uitvinder heeft te maken met de 
menselijke behoeften aan de ene kant en aan de andere kant de natuur, maar de uitvinding verschilt 
sterk van de natuurlijke orde zelf. De uitvinding is niet een bijzondere ordening van natuurlijke 
middelen, want deze ordening is vreemd aan de natuur: de ordening van de natuur wordt door de 
uitvinding overschreden (Gruppelaar, 1995: 70). Zo is de nucleaire techniek niet in strijd met de 
natuurwetten, maar ligt deze ook niet in de werking van de natuur besloten.  

2.4.2 Stuurbaarheid: Techniek in de (milieu)besluitvorming 
De beschreven technologievisies gaan voornamelijk over de waardering van moderne technologie en 
de gevolgen hiervan. Voor dit onderzoek zijn echter ook de maatschappelijke vraagstukken die 
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hiermee samenhangen van belang. Moeten we nu juist wel of niet verder het moderniseringsproces in? 
En wie moet dat sturen? Is moderne technologie wel stuurbaar? Hieronder worden vier benaderingen 
beschreven die dit spectrum weergeven. Enerzijds, met wat meer nadruk op het moderniseringsproces: 
‘ecologische modernisering’ versus ‘risicomaatschappij’. Anderzijds, wat betreft de uitersten in 
sturingsverantwoordelijkheid: ‘top down technical fix’ versus ‘back to basics’. Alle vier de 
benaderingen bieden een visie op hoe de sturing van technologie en het oplossen van milieuproblemen 
ingericht zou moeten zijn. 
 
Sturing in de gemoderniseerde samenleving: EM of RM? 
In het denken over het oplossen van de milieuproblematiek in relatie tot technologie staan twee 
centrale benaderingen tegenover elkaar. De eerste benadering, ecologische modernisering (EM), 
berust op het principe dat ondanks dat rekening moet worden gehouden met door het milieu ingegeven 
beperkingen, deze beperkingen kunnen worden geaccommodeerd in productieprocessen en 
institutionele aanpassingen. Deze benadering kan worden gezien als een uitbreiding van het 
moderniseringsproces (Blowers, 1997: 846). De andere benadering, de samenleving als 
risicomaatschappij (RM), geeft juiste een flinke dosis kritiek op de modernisering, en bepleit dat de 
milieucrisis zo groot is dat er fundamentele sociale en economische veranderingen nodig zijn om hier 
mee om te gaan. Deze twee benaderingen laten zien hoe in de lijn van de hiervoor beschreven 
‘optimisten’ en ‘pessimisten’ technologie zou moeten worden opgenomen in de maatschappelijke 
besluitvorming. Allebei de benaderingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het denken over 
milieu en technologie.  
 Van der Heijden (2000: 215) definieert ecologische modernisering als ‘het discours dat het 
structurele karakter van milieuproblemen erkent, maar dat er niettemin van uitgaat dat de bestaande 
politieke, economische en maatschappelijke instituties de zorg voor het milieu kunnen internaliseren’. 
De kern van EM ligt in het dubbele proces van ‘ecologisering van de economie’ en ‘economisering 
van de ecologie’. EM ziet milieubescherming als een win-win situatie, iedereen is er bij gebaat. De 
benadering gaat er van uit dat een proces van industriële innovatie, bevorderd door een 
markteconomie en gefaciliteerd door een ‘enabling state’, milieuproblemen kan oplossen (Blowers, 
1997: 847). De rol van de staat is mogelijkheden te scheppen, met een regulerend raamwerk dat de 
efficiëntie van de markt ten goede komt en milieubescherming verzekert. Grote bedrijven worden 
gezien als de initiators voor verandering. Milieuorganisaties kunnen daarbij ondersteunend zijn, in de 
zin dat zij kunnen worden opgenomen in het moderniseringsproject (Blowers, 1997: 853). Hier is 
binnen de benadering echter wat discussie over. Zo ziet Huber de staat als slechts één element binnen 
de vele milieuoplossingen die in de moderne maatschappij worden ontwikkeld (Van der Heijden, 2000: 
216). De milieubeweging en het bedrijfsleven hebben de staat volgens hem niet nodig om elkaar te 
vinden in samenwerking. Jänicke, echter, ziet het vergroenen van productie en consumptie niet 
gebeuren zonder tussenkomst van de staat. Hajer (1995) ziet ecologische modernisering als een 
discourscoalitie, waarin allerlei verschillende actoren elkaar vinden (Hajer, 1995). 
 EM hecht een cruciale waarde aan wetenschap en technologie in het productieproces 
(Blowers, 1997: 852): technologische vooruitgang in combinatie met economische waardering van 
natuurlijke hulpbronnen en veranderende consumptie- en productiestijlen vormen de sleutel tot het 
oplossen van de milieuproblematiek. Deze benadering past vooral bij technologisch optimisme (1) en 
de visie met mens als subject (3). 
 Volgens sommigen is EM gewoon het huidige productiesysteem met een wat groener gezicht, 
business as usual dus. EM staat grotendeels vrij van de sociale context en ethische issues die in een 
samenleving spelen. Er wordt niet nagedacht over afwijkende belangen tussen verschillende groepen, 
en verschillen tussen rijk en arm, verschillen die door een marktsysteem niet worden aangepakt (er 
zelfs gevolg van zijn). Bovendien kan ecologische modernisering sommige risico’s wel verkleinen, 
maar niet elimineren (Blowers, 1997: 854). De benadering kan niet omgaan met de technologieën die 
een hoge risicofactor hebben en een kleine kans dat het fout gaat, zoals kernenergie. Het risico op een 
ramp blijft aanwezig, en overschrijdt bovendien de landsgrenzen.  
 Een benadering die pal tegenover dit business as usual principe staat, is de stelling dat we 
leven in een risicomaatschappij. Een risicomaatschappij is een maatschappij ‘confronted by the 
challenges of the self-created possibility, hidden at first, then increasingly apparent, of the self-
destruction of all life on this earth’ (Beck, 1995, geciteerd in Blowers, 1997: 855). Beck beschrijft de 
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huidige situatie van de samenleving als ‘reflexieve modernisering’, we worden nu geconfronteerd met 
de zelfvernietigende consequenties van het industriële systeem. De risico’s die centraal staan bij RM 
zijn die risico’s die ontstaan uit nucleaire, chemische, ecologische en genetische technologieën die 
geen beperkingen kennen in ruimte en in tijd. Wie verantwoordelijk is voor deze technologieën is niet 
te zeggen, waardoor niemand aansprakelijk is als er iets mis gaat. Verzekering hiertegen of 
compensatie is hierdoor onmogelijk. De technologieën en hun risico’s zijn antropogeen, globaal en 
bedreigen onze overleving (Blowers, 1997: 855). 
 Natuurlijk zitten er ook wel wat voordelen aan deze technologieën, maar deze voordelen 
worden alleen genoten door individuen die totaal geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen voor 
hun daden. Een andere belangrijke kant van de risicomaatschappij is de afhankelijkheid van experts. 
Objectieve risicobepaling moet laten zien dat de risico’s verwaarloosbaar klein zijn, alles wordt 
gereduceerd tot getallen. Het gaat Beck juist om de aanwezigheid van die (minimale) kans dat het wél 
misgaat. In een wereld waarin we steeds meer technologische systemen krijgen, wordt de kans dat het 
minst waarschijnlijke gebeurt, steeds waarschijnlijker. Bovendien is er veel onenigheid tussen experts 
over de (on)waarschijnlijkheid zelf.  
 De ecologische risico’s hebben volgens Beck grote sociale consequenties. Becks benadering is 
erg negatief, alhoewel hij heil ziet in het proces van reflexieve modernisering. Hij hoopt dat de 
samenleving zelfkritisch wordt, waardoor grote veranderingen plaats kunnen vinden in waardes en 
attitudes. De civil society, non-gouvernementele actoren, handelen in een arena die Beck ‘the zone of 
sub-politics’ noemt (Blowers, 1997: 860). Hier vanuit moet de (politieke) verandering komen. De sub-
politics worden niet bezwaard door verkiezingen en landsgrenzen, waardoor de actoren in deze zone 
hun ideeën vrij kunnen ontwikkelen en kunnen proberen de samenleving te beïnvloeden en aanhang te 
mobiliseren. Milieuorganisaties zijn hierbij zeer belangrijk. RM past bij het pessimistische perspectief 
(2) en de visie met techniek als subject (4). 
 
Technical fix vanuit de overheid versus back to basics 
Sinds het eerste Nationale Milieubeleidsplan (NMP) dat in 1989 verscheen, is de nadruk op 
technologie in het oplossen van milieuproblemen zeer groot. Speelden in Zorgen voor Morgen, waar 
het eerste NMP op was gebaseerd, nog maatschappelijk-structurele en persoonlijke 
mentaliteitsveranderingen een belangrijke rol, deze werden in het politieke besluitvormingsproces 
weggedrukt door een steeds sterker vertrouwen in de zogenaamde technical fix (Achterhuis, 1992b:11). 
Ook in de ruimtelijke ordening en het natuurbeleid is deze opvatting te herkennen: men creëert natuur 
in de Ecologische Hoofdstructuur en schept hier technologisch de optimale omstandigheden voor. De 
technologie mag dan bepaalde problemen oproepen, ze kan deze via verdere technische en 
wetenschappelijke vooruitgang ook zelf weer oplossen, was de gedachte. De technologie zou de 
milieuproblematiek beheersbaar kunnen maken (Achterhuis, 1992b:12).  
 Natuurlijk zijn er omstreden technieken, waarbij niet iedereen het eens is met de toepassing 
ervan. De overheid dient het algemene belang, en is daarom de aangewezen instantie om beslissingen 
hieromtrent te nemen. Deze top down technical fix combineert een optimistische technologievisie (1) 
met een visie met mens als subject (3): techniek is goed te sturen, technologische ontwikkeling lost 
problemen op en vergroot onze welvaart en welzijn. Elementen van deze benadering kunnen echter 
ook bij een meer pessimistische visie teruggevonden worden: juist omdat de technologie zulke 
problemen oplevert moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen en hierover beslissen. 
 Een tegenovergestelde benadering is die waarbij men ervoor pleit de samenleving juist lokaal 
te organiseren en ons terug te trekken uit het hele moderniseringsproces: geen vergroende, of 
reflexieve modernisering, maar ‘back to basics’. Deze benadering kan onder andere worden 
teruggevonden in de ideeën van Theodore Kaczynski (1995), een mathematicus die naar eigen zeggen 
geïnspireerd was door het werk van Jacques Ellul, en beter bekend staat als de ‘Unabomber’. In zijn 
Manifest wilde hij aandacht eisen voor de erosie van de menselijke vrijheid die wordt bewerkstelligd 
door moderne technologie en grootschalige organisatie (Kaczynski, 1995: 135).  
 Volgens Kaczynski heeft de industriële revolutie de samenleving gedestabiliseerd, het leven 
onbevredigend gemaakt en de mens vernederd en psychologisch gekweld (in de derde wereld ook 
fysiek). Bovendien heeft dit de natuurlijke wereld sterk beschadigd. Modernisering heeft ons niet veel 
goeds gebracht, aldus de Unabomber, en barre tijden staan ons te wachten als we zo door gaan 
(Kaczynski, 1995: 173). Omdat de machines steeds intelligenter worden zullen de mensen op den duur 
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het systeem niet meer begrijpen, waardoor de machines in de praktijk de controle hebben. Mensen 
worden zo afhankelijk dat het uitzetten van de technologie hetzelfde zou zijn als zelfmoord.  
 Kaczynski (1995: 125) concludeert dan ook dat er geen duurzame compromis mogelijk is 
tussen technologie en vrijheid. Zijn oplossing is een afwijzing van het industriële systeem en de 
technologische samenleving, niet zozeer door bewapening, maar door een radicale en fundamentele 
verandering in de aard van de samenleving (Kaczynski, 1995: 140). Het is volgens hem gemakkelijker 
om het hele technologische systeem omver te werpen, dan om effectieve, permanente beperkingen in 
te bouwen in het technologische systeem (Kaczynski, 1995: 141). In zijn omverwerping van de 
technologische samenleving wil hij strijden voor de wilde natuur, dat wat onafhankelijk is van 
menselijke invloeden. Hieronder valt ook de menselijke natuur, die niet aan regels onderworpen zou 
moeten zijn, maar het gevolg van een vrije wil is. Het mooie is dat hiervoor geen nieuw systeem 
gecreëerd hoeft te worden, maar dat alleen de oude industriële samenleving afgedankt moet worden. 
 De samenleving die ontstaat na het omverwerpen van de industriële maatschappij zal er één 
zijn waarin veel mensen dichtbij de natuur leven, want dat is de enige manier waarop mensen kúnnen 
leven zonder technologie, met een lokale autonomie (Kaczynski, 1995: 184). Deze benadering is 
geïnspireerd door denkbeelden van filosofen als Jacques Ellul. Of Ellul het ook met hem eens zou zijn 
geweest blijft de vraag, aangezien deze een jaar voordat het Manifest verscheen, overleed. 

2.5 Conclusie 
Dit hoofdstuk heeft drie perspectieven op sociale bewegingen beschreven. Op basis van een 
beschrijving van de Nederlandse milieubeweging en haar relatie tot kernenergie, is besloten dat het 
discursieve en institutionele perspectief voor dit onderzoek leidend zijn. Het discursieve aspect richt 
zich daarbij op de discoursen rond moderne technologie en sturing, het institutionele perspectief op de 
politieke mogelijkheden en events. De houding van de milieubeweging tegenover kernenergie is in dit 
onderzoek gelijk aan de invulling van de drie core framing tasks. Om de technologiediscoursen 
handen en voeten te geven, is gekeken naar verschillende benaderingen van moderne technologie en 
de sturing hiervan. De belangrijkste concepten die hier aan bod zijn gekomen, worden in hoofdstuk 3 
geoperationaliseerd. 
 De theoretische inbedding werkt door in de formulering van de onderzoeksvragen. De eerste 
vier deelvragen kunnen verder worden geconcretiseerd in termen van het theoretische ‘jargon’: 

1) Op welke manier zijn de contextfactoren (POS en events) en de inhoud van het 
kernenergiedebat veranderd over de afgelopen vier decennia? 

2) Welke technologiediscoursen uit de technologiematrix kunnen herkend worden bij de 
onderzochte milieuorganisaties en in hoeverre zijn deze veranderd over de afgelopen vier 
decennia?  

3) Welke verschillen zijn te herkennen tussen de milieuorganisaties in invulling van de drie core 
framing tasks en in hoeverre zijn deze verschillen anders dan in het verleden? 

4) In hoeverre kunnen de variaties in houding toegeschreven worden aan verschillen in 
technologiediscoursen binnen de organisaties en de manier waarop deze organisaties omgaan 
met contextfactoren, zoals de politieke mogelijkhedenstructuur en relevante events?  
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethoden 
In dit hoofdstuk komen de methoden van dit onderzoek aan bod. In paragraaf 3.1 staat de 
onderzoeksopzet centraal. Deze paragraaf beschrijft de gekozen onderzoeksstrategie, het 
onderzoeksmodel en de dataverzameling. In paragraaf 3.2 komt de data-analyse aan bod en deze 
beschrijft hoe de antwoorden op de vraagstelling worden onttrokken aan de beschikbare informatie. 
Hiertoe worden de belangrijkste theoretische concepten geoperationaliseerd en hypothesen 
geformuleerd. Paragraaf 3.3 behandelt enkele methodische opmerkingen.  

3.1 Onderzoeksopzet 
De multipele casestudy 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het onderzoeksdesign multipele (of vergelijkende) 
casestudy. De casestudy is een onderzoeksstrategie waarbij diepgaand inzicht wordt verkregen in één 
of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen (Verschuren en Doorewaard, 2000: 169). 
Kenmerkend voor een casestudy is het kleine aantal onderzoekseenheden, of cases. Deze cases 
worden diepgaand onderzocht, door verschillende arbeidsintensieve vormen van datagenerering te 
gebruiken. In een multipele casestudy worden verschillende cases in onderlinge vergelijking 
bestudeerd. Dit onderzoek maakt gebruik van de hiërarchische methode voor de vergelijkende 
casestudy. Dit betekent dat allereerst de afzonderlijke cases zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar 
worden onderzocht, alsof het een reeks enkelvoudige casestudies betreft (Verschuren en Doorewaard, 
2000: 172). Deze analyse gebeurt gelijkmatig en volgens een vast patroon, zodat vervolgens de 
resultaten als input voor een vergelijkende analyse over alle onderzochte cases kunnen worden 
gebruikt. 
 De keuze voor casestudyonderzoek past bij het kwalitatieve karakter van dit onderzoek. 
Hierdoor heeft het onderzoek een sterk interpreterend karakter, de onderzoeksresultaten worden 
vergeleken en verklaard, in plaats van berekend en toegepast. Deze paragraaf beschrijft de uitwerking 
van de onderzoeksstrategie door weergave van het onderzoeksmodel en duiding van gebruikte bronnen 
en analysemethoden. 
  
Het onderzoeksmodel 
In het theoretische kader zijn twee groepen factoren besproken die centraal staan in dit onderzoek. 
Voorondersteld wordt dat deze factoren meer licht kunnen schijnen op de divergentie in de houding 
van de milieubeweging ten opzichte van kernenergie. De twee groepen factoren bestaan uit cognitieve 
elementen enerzijds en contextuele elementen anderzijds, zoals weergegeven in figuur 3.1.  
 

Figuur 3.2 geeft het onderzoeksmodel voor dit onderzoek weer. Dit model laat op schematische wijze 
zien welke stappen worden ondernomen om de doelstelling te bereiken en welke kennis nodig is voor 
het beantwoorden van de vraagstelling. Het onderzoeksmodel is als volgt in woorden te vatten: Het 
onderzoeksobject is de milieubeweging, over een periode van veertig jaar (B). Naar dit 
onderzoeksobject wordt gekeken met behulp van theorieën (A) over cognitieve elementen (discoursen, 
framing) en theorieën over externe elementen (POS en events). Dit leidt tot een beschrijving van (1) 
veranderingen in de houding van de milieubeweging ten opzichte van kernenergie (oftewel: framing), 
(2) veranderingen in discoursen over technologie bij de milieubeweging en (3) veranderingen in 
politieke mogelijkheden en gebeurtenissen (B). Deze drie elementen worden onderling met elkaar in 
verband gebracht, en vormen de analyseresultaten. Op basis van deze analyseresultaten (C) zullen 

Cognitieve elementen 
- Discourses 
- Frames 

Contextelementen 
- POS 
- Events 

De milieubeweging en 
kernenergie 

Figuur 3.1: belangrijkste theoretische concepten in het onderzoek 
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verklaringen worden gegeven voor de divergentie in de houding van de milieubeweging ten opzichte 
van kernenergie heden ten dage (D). Dit leidt vervolgens tot het vervullen van het handelingsdeel van 
dit onderzoek: het doen van aanbevelingen met betrekking tot het vormen van een strategisch verbond 
rond kernenergie. 

Dataverzameling 
Het onderzoeksmodel laat zien welke kennis nodig is om een antwoord op de vraagstelling te 
formuleren. Wat voor soort materiaal is nodig om deze kennis te genereren en hoe wordt dit materiaal 
verkregen? De belangrijkste onderzoeksobjecten zijn zichtbaar onder (B) in het model: de houding van 
de milieuorganisaties, de technologiediscoursen en de contextfactoren, over de afgelopen veertig jaar. 
De benodigde informatie voor het onderzoek heeft dan ook daarop betrekking. Hier zijn zowel 
databronnen als kennisbronnen voor nodig. Bij databronnen gaat het om kenmerken van 
onderzoeksobjecten in de meest brede betekenis (Verschuren en Doorewaard, 2000: 117). Bij 
kennisbronnen gaat het om inzichten en theorieën die eerder door anderen zijn ontwikkeld. In dit 
onderzoek zijn dat bijvoorbeeld de bronnen voor de verschillende theorieën over de milieubeweging 
en haar strategieën. 
 De benodigde informatie voor dit onderzoek wordt verkregen uit personen, media, 
wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten. Personen komen in dit onderzoek aan bod als 
respondent en als informant. Als respondent verschaft de persoon informatie over zichzelf. 
Bijvoorbeeld over zijn of haar functie binnen de organisatie en hun houding tegenover kernenergie. 
Als informant verschaft iemand data over anderen of over door haar of hem gekende situaties 
(Verschuren en Doorewaard, 2000: 118). Als ontsluitingsmethode is gebruik gemaakt van 
ondervraging door middel van interviews en enquêtes. De interviews vonden face-to-face plaats. Naast 
interviews met respondenten, heeft ook een interview met een informant plaatsgevonden over de anti-
kernenergiebeweging in het verleden. Bijlage 1 geeft de lijst met respondenten weer en bijlage 2 de 
interviewguide, die de leidraad vormde voor de gesprekken. Om de vergelijking te verbeteren is de 
respondenten bovendien gevraagd een vragenlijst in te vullen (zie bijlage 3). Deze enquête is enkel 
bedoeld als ondersteuning en controle van resultaten uit andere bronnen.  

Cognitieve 
elementen 
(discourses, 
framing) 

Context 
elementen 
(POS, 
events) 

Veranderende 
technologie-
discoursen bij 
milieubeweging 

Veranderende 
politieke 
mogelijkheden en 
gebeurtenissen 

Analyse 
van 
resultaten 

Verklaringen 
divergentie in 
houding milieu-
beweging t.o.v. 
kernenergie 

Milieubeweging 

Aanbevelingen 
t.a.v. 
strategisch 
verbond 
kernenergie 

(A) (B) (C) (D) 

Figuur 3.2: Het onderzoeksmodel 
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De keuze voor de milieuorganisaties berust op een strategische steekproef. Dit betekent dat de 
onderzoeker niet op basis van toeval de onderzoeksobjecten heeft geselecteerd, maar dat dit een 
beredeneerde keuze is. Er is voor gekozen alleen die milieuorganisaties in het onderzoek te betrekken 
die zich uitlaten over kernenergie en een grote rol spelen of hebben gespeeld in het (kern)energiedebat. 
Dit heeft geleid tot de selectie van de volgende milieuorganisaties: 

 Wereld Natuur Fonds   Greenpeace 
 Vereniging Milieudefensie  Stichting Natuur en Milieu  
 WISE     De Zeeuwse Milieufederatie 

De Zeeuwse Milieufederatie is in het onderzoek opgenomen omdat deze milieuorganisatie de enige 
provincie met een kerncentrale vertegenwoordigt. Bovendien is Zeeland een belangrijke beoogde 
locatie voor een nieuwe kerncentrale. Het onderzoek betreft ook internationale milieuorganisaties, 
maar richt zich specifiek op de Nederlandse afdelingen en werkzaamheden hiervan. Wanneer de 
internationale moederorganisatie wordt bedoeld, dan vermeldt het onderzoek dit expliciet. 

Een tweede belangrijke bron voor het onderzoek wordt gevormd door verschillende media. 
Media zijn overbrengers van informatie die bestemd is voor een breder publiek. Krantenartikelen zijn 
bijvoorbeeld gebruikt voor de historische analyse van zowel politieke context als de argumentatie van 
de milieuorganisaties. Een groot deel van deze media is achterhaald via Laka (Landelijk Anti 
Kernenergie Archief), het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie. De anti-
kernenergiebeweging is één van de specialismen van dit archief. Het archief biedt talloze 
mediabronnen voor de historische analyse van dit onderzoek. De ontsluiting van deze bron vond plaats 
met behulp van kwalitatieve inhoudsanalyse (Wester en Peters, 2004:68). Hiertoe zijn in paragraaf 3.2 
de concepten uit de vraagstelling vertaald naar concrete punten, waarop bij het bestuderen van de 
inhoud wordt gelet. 
 Een derde belangrijke bron is wetenschappelijke literatuur. De wetenschappelijke literatuur 
wordt als kennisbron gebruikt, zoals de literatuur over de verschillende theoretische inzichten, maar 
functioneert ook als databron. Er is vooral in het verleden onderzoek gedaan naar de milieubeweging 
en kernenergie, dit onderzoek dient dan ook mede als basis voor de analyse van de houding van de 
milieuorganisaties over de tijd. Ook wetenschappelijk onderzoek rond de politieke structuur van het 
kernenergiedebat over verschillende periodes is als kennisbron gebruikt. De laatste bron wordt 
gevormd door beleidsdocumenten. De beleidsdocumenten worden als databron gebruikt, bijvoorbeeld 
om meer te weten te komen over hoe de verschillende organisaties werken, of wat de 
overheidsplannen zijn rond kernenergie. Zowel de beleidsdocumenten als de wetenschappelijke 
literatuur werden geanalyseerd met behulp van kwalitatieve inhoudsanalyse. 

3.2 Data-analyse 
Gezien het onderzoeksmodel, dient het onderzoek de volgende stappen te doorlopen:  
Stap 1 
• Beschrijving van het kernenergiedebat en zijn relevante context over de afgelopen veertig jaar, 

met nadruk op de politieke mogelijkheden en relevante events.  
Stap 2  
• Beschrijving van veranderende technologiediscoursen van de verschillende milieuorganisaties 

over verschillende periodes.  
Stap 3  
• Beschrijving van de veranderende houding van de verschillende milieuorganisaties ten opzichte 

van kernenergie, door frame analysis. 
Stap 4  
• Het met elkaar in verband brengen van de beschreven veranderingen, door het toetsen van 

hypotheses. 
Stap 5 
• Het formuleren van conclusies en aanbevelingen over de verschillen tussen de milieuorganisaties 

in hun houding tegenover kernenergie. 
Deze vijf stappen worden hierna verder uitgewerkt. De belangrijkste concepten worden bovendien 
stap voor stap geoperationaliseerd. 
 



 24

Stap 1: Contextfactoren in het kernenergiedebat  
De eerste stap van dit onderzoek bestaat uit de beschrijving van het kernenergiedebat over de 
afgelopen 4 decennia. Hieronder worden de twee contextelementen besproken die hierbij van belang 
zijn: de politieke mogelijkhedenstructuur (POS) en events.  
 
• Definitie POS 

Veranderende externe kansen en beperkingen die door de politieke omstandigheden worden bepaald 
en openingen creëren voor protest, bestaande uit specifieke samenstellingen van hulpbronnen, 
institutionele arrangementen en historische precedenten voor sociale mobilisatie. 
 
• Dimensies en indicatoren  

1) Aard en omvang politiek-maatschappelijke tegenstellingen 
In de POS theorie wordt ervan uitgegaan dat grote klassieke conflicten, zoals tussen kerk en staat, stad 
en land etc., het ontstaan van nieuwe sociale bewegingen belemmeren. Het is echter ook voor te 
stellen dat conflicten, bijvoorbeeld over moderniteit, democratie, repressie en oorlog, van invloed 
kunnen zijn op de manier waarop de milieubeweging het kernenergieprobleem inkadert. Oftewel: Wat 
speelt er in de samenleving? Waar is men ontevreden over?  

2) Formele institutionele structuur 
o Mate van (de)centralisatie bij de overheid 
o De aanwezigheid/mogelijkheid van direct democratische instituties (zoals referenda) 

Wat deze dimensie betreft, is het van belang welke en hoeveel toegangspunten het formele systeem de 
milieuorganisatie verschaft, en in hoeverre zij deze ook benut. Voor te stellen is dat een hoge mate van 
decentralisatie en de beschikbaarheid van direct democratische instituties zorgen voor het grootste 
aantal plaatsen in het politieke systeem waarin de milieuorganisaties hun eisen kunnen uiten. 

3) Dominante strategie overheid ten opzichte van uitdagers 
o Onderdrukking (repressie):  

 Mate waarin de autoriteiten een stevig front vormen tegen de anti-
kernenergiebeweging/milieubeweging. 

 Mate waarin geweld gebruikt wordt door de overheid om protesten tegen 
kernenergie te onderdrukken 

o Tegemoetkoming (facilitatie) 
 Mate waarin de overheid de milieubeweging raadpleegt 
 Mate waarin gezocht wordt naar een gezamenlijke probleemdefiniëring en 

oplossing 
 Subsidiëring van de milieubeweging door de overheid 
 Coöperatie (het opnemen van milieuorganisaties in officiële gouvernementele 

adviesorganen) 
De POS benadering vooronderstelt dat een repressieve strategie van de staat er voor doet zorgen dat 
confrontaties en gewelddadige acties een belangrijke rol spelen in de strategie van de milieubeweging, 
terwijl een faciliterende rol juist het tegenovergestelde effect heeft. In dit onderzoek zal worden 
gekeken in hoeverre dit ook geldt voor de manier waarop de milieubeweging over de tijd probeerde 
het kernenergieprobleem aan te kaarten (prognostic framing). 

4) Machtsconfiguratie binnen politiek systeem 
o De positie (centrum vs periferie) van de partij(en) die aan de macht is (zijn). 
o De verhouding links/rechts binnen het heersende politieke systeem. 
o Mate waarin (oppositie)partijen aan de kant van de milieubeweging dan wel aan de 

kant van de heersende politieke orde staan. 
De POS benadering gaat er van uit dat de milieubeweging over het algemeen meer affiniteit heeft met 
linkse politieke partijen, dan met rechtse. Dit heeft tot gevolg dat de milieuorganisaties meer 
terughoudend zijn in een periode dat linkse politieke partijen aan de macht zijn, en meer uitgesproken 
wanneer de linkse partijen deel uitmaken van de oppositie. Met betrekking tot kernenergie zou dit 
gedeeltelijk kunnen verklaren waarom er door milieuorganisaties in bepaalde periodes meer actie 
wordt gevoerd op kernenergie dan in andere (prognostic framing).  
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• Definitie events 
Dynamische factoren die een stimulus (kunnen) vormen voor beleidsverandering (van zowel overheid 
als milieubeweging), omdat zij een issue ‘hot’ maken, of juist overschaduwen.  
 
Er is voor gekozen het Engelse woord ‘event’ aan te houden, in plaats van het Nederlandse 
‘gebeurtenis’, omdat het hier niet per se gaat om een plotseling voorval, maar ook om meer 
sluimerende omstandigheden, oftewel een geval of situatie. Het woord event vertegenwoordigt, in 
tegenstelling tot het woord gebeurtenis, deze beide betekenissen, voorval én geval. Tabel 3.1 deelt de 
verschillende categorieën events op in relevante vragen die een handleiding bieden voor de historische 
analyse in de hierop volgende hoofdstukken. 
 
Tabel 3.1 
Event 

 
Indicatoren  

Sociaal-
economische 
factoren 

• Was er in deze periode sprake van een depressie? 
• Was er in deze periode sprake van een oorlog?  
• Wat deed dit alles met strategie rond kernenergie bij de milieubeweging 

(prognostic framing)? 
Fysieke factoren • Was er in deze periode sprake van een -relevante- ramp? 

• Vonden er in deze periode ongelukken plaats rond kerncentrales? 
• Vonden er in deze periode relevante technische ontwikkelingen plaats?  
• Wat deed dit alles met de argumenten die de milieubeweging gebruikte rond 

kernenergie (motivational framing)? 
Aandacht 
samenleving 

• Vonden er veel protesten en debatten plaats rond voor kernenergie relevante 
onderwerpen (zoals veiligheid, technologie, klimaatverandering) in deze periode? 

• In welke mate hadden de media belangstelling voor kernenergie? 
• Wat deed deze aandacht met de argumenten die de milieubeweging gebruikte 

(motivational framing)? 
Beleidsuitkomsten • Met welk beleid antwoordde de regering op acties rond kernenergie? 

• Welke invloed had dit op de strategieën, tactieken en doelen van de 
milieuorganisaties rond kernenergie (prognostic framing)? 

 
Stap 2: Discoursanalyse 
Arts et al. (2000) verstaan onder een discours ‘de opvattingen en de verhalen van actoren in termen 
van waarden en normen, probleemdefinities en oplossingsrichtingen.’ Dit onderzoek houdt deze 
definitie aan, en ziet een technologiediscours als de opvattingen van (in casu) milieuorganisaties over 
moderne technologie in termen van waardering, probleemopvatting en stuurbaarheid.  

Op basis van verschillende literatuurbronnen over technologie is in hoofdstuk 2 een matrix 
opgesteld om de gevonden inzichten te rangschikken (zie figuur 3.3). Verwacht wordt dat de 
milieuorganisaties in hun denkbeelden over technologie ook te positioneren zijn binnen deze matrix, er 
vanuit gaande dat kenmerken uit ten minste één van de vier visies terug te vinden zijn in hun 
denkwijze. Er is gewerkt met uitersten (optimisme en pessimisme), maar de organisaties denken 
uiteraard genuanceerder over technologie dan deze termen impliceren. In tabel 3.2 is per visie een 
aantal stellingen geformuleerd, die kenmerkend zijn voor die insteek. Sommige visies kunnen daarbij, 
zoals de matrix laat zien, gecombineerd worden (1/3, 1/4, 2/3, 2/4), andere niet (1/2, 3/4). De 
verschillende visies laten met name de waardering en probleemdefinities zien die actoren kunnen 
aanhangen rond moderne technologie. In tabel 3.3 is daarom aanvullend een aantal 
oplossingsrichtingen met betrekking tot stuurbaarheid van moderne technologie geformuleerd, die 
aansluiten op de gecategoriseerde visies. Het technologiediscours is in dit onderzoek de 
gepositioneerde visie van een milieuorganisatie in de matrix plus de bijbehorende sturingsopvatting. 
 
• Definitie technologiediscours 
Opvattingen over waardering, probleemdefinitie en stuurbaarheid van moderne technologie in onze 
samenleving van - in casu - de verschillende milieuorganisaties over een periode van dertig jaar. 
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• Visies op moderne technologie: 
Tabel 3.2 Waardering en problemen? 
1. Optimistische 
visie 

• Problemen die de technologie veroorzaakt, kunnen via verdere technologische 
vooruitgang weer worden opgelost. 

• Omdat technologische ontwikkeling het perfectioneren van bestaande technieken is, 
kan dit alleen positief uitpakken. 

• De techniek perfectioneert de mens door hem meer grip op de omgeving en meer 
begrip van zichzelf geven. 

• Betere technologische prestaties leiden tot meer welzijn, welvaart en culturele 
ontwikkeling. 

• Technologie heeft ons veel meer voordelen dan nadelen gebracht. 
2. Pessimistische 
visie  

• Omdat onze samenleving een blind vertrouwen in de wetenschap en techniek heeft, 
worden de nadelen hiervan over het hoofd gezien. 

• Problemen die de technologie veroorzaakt, kunnen niet via verdere technologische 
vooruitgang weer worden opgelost. 

• We worden nu geconfronteerd met de zelfvernietigende gevolgen van het 
industriële systeem. 

• Technologie leidt niet tot beheersing maar juist tot verwarring, omdat we de meeste 
technologieën zelf niet meer begrijpen. 

• Omdat we ons geen voorstelling kunnen maken van wat de potentiële desastreuze 
gevolgen zijn van sommige technologieën, doen weinigen iets tegen de 
ontwikkeling daarvan. 

3. Visie met mens 
als subject, 
techniek als 
object 

• Techniek is een neutrale grootheid die ten goede of ten kwade kan worden 
toegepast. 

• Problemen die aan de techniek worden toegeschreven, zijn eigenlijk veroorzaakt 
door het economische systeem. 

• De maatschappij is in staat rationele beslissingen te nemen over de toepassing van 
technologie. 

• Technologische ontwikkeling is voor de mens van levensbelang omdat deze 
hiermee zijn omgeving kan beheersen. 

• De mens is afhankelijk van de techniek: de mens moet de natuur wel overheersen 
om te kunnen overleven.  

4. Visie met mens 
als object, 
techniek als 
subject 

• De gevolgen van technologische ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar en 
onbeheersbaar. 

• Omdat technologie is ontwikkeld met een bepaald doel is dit geen neutrale 
grootheid, maar ligt er al een waarde besloten in de techniek zelf. 

• Onze waarneming is door de moderne techniek niet meer te vertrouwen: aan een 
kerncentrale is niet te zien wat er gebeurt als deze ontploft. 

• We leven in een technocratie: een maatschappij waarin de techniek overheerst. 
• Technologie bepaalt de mens: de manier waarop wij spreken, denken en 

waarnemen.  
 
 
 
 

Figuur 3.3: De technologiematrix  
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• Benaderingen over sturing van moderne technologie: 
Tabel 3.3 
Benaderingen 

In hoeverre is moderne 
technologie stuurbaar? 

Door wie? Past bij 
welke visie? 

1. Top down technical 
fix 

Techniek is goed te sturen, 
technologische ontwikkeling lost 
problemen op en vergroot welvaart 
en welzijn. 
 

Bij omstreden technieken moet 
de overheid, als 
vertegenwoordiger van het 
algemene belang, beslissingen 
nemen. 

-Optimisme 
(1) 
-Mens als 
subject, 
techniek als 
object (3) 

2. Ecologische 
modernisering 

De oplossing voor de 
milieuproblematiek is verder het 
industrialisatieproces in te gaan: 
productieverbetering door 
technologie en economische 
waardering van natuurlijke 
hulpbronnen.  

 
Technologie moet dus worden 
gestuurd door behoefte aan 
efficiëntie en het internaliseren van 
de zorg voor het milieu. 

Grote bedrijven zijn de 
initiators voor verandering. 
Milieuorganisaties kunnen 
ondersteunend zijn. 

-Optimisme 
(1) 
-Mens als 
subject, 
techniek als 
object (3) 

3. Sub politics in de 
risicomaatschappij 

Technologie is niet goed te sturen 
wanneer er risico’s in het spel zijn.  
 

Veranderingen die nodig zijn 
moeten vanuit de samenleving 
(civil society) komen, in plaats 
van top-down door de (te 
beïnvloedbare) overheid. 

-Pessimisme 
(2) 
-Mens als 
object, 
techniek als 
subject (4) 

4. Back to basics Technologie valt niet te sturen, dus 
moeten we er vanaf: het is 
gemakkelijker om het hele 
technologische systeem omver te 
werpen, dan om effectieve, 
permanente beperkingen in te 
bouwen in het technologische 
systeem. 

De samenleving zou er één 
moeten zijn waarin mensen 
dichtbij de natuur leven en 
waarin lokale autonomie 
belangrijk is. 

-Pessimisme 
(2) 
-Mens als 
object, 
techniek als 
subject (4) 

 
Stap 3: Houding tegenover kernenergie (frame analysis) 
De houding van de milieubeweging aangaande kernenergie kan worden bekeken aan de hand van de 
invulling van de drie framingtaken (core framing tasks), zoals deze aan bod zijn gekomen in het 
vorige hoofdstuk. Wanneer deze worden beschreven over de tijd kan een goed beeld verkregen 
worden van de houding tegenover kernenergie. In het onderstaande is er voor gekozen om de drie 
framingtaken op te delen in een ‘smal’ en een ‘breed’ frame. Hiervoor is gekozen om duidelijk de 
bandbreedte aan te geven van invullingen die de milieuorganisaties kunnen geven aan de verschillende 
taken. Bovendien biedt het een goede uitwerking en verheldering van wat de onderzoeker verstaat 
onder de verschillende dimensies van de framingtaken. De belangrijkste reden is echter dat de 
verschillende milieuorganisaties in het analysehoofdstuk gemakkelijker getypeerd kunnen worden met 
een ‘smal’ ofwel een ‘breed’ frame. Het onderscheid is gemaakt op basis van vergelijkbare opdelingen 
in literatuur over frame analysis (Cramer, 1989; Duyvendak, 1992; Kerckhoffs, 2004). 

De typeringen van de frames worden bepaald door de hoeveelheid ‘breed’ of ‘smal’ binnen het 
frame en de bandbreedte binnen de termen ‘smal’ en ‘breed’ zelf (bijvoorbeeld sterke incorporatie 
versus af en toe overleggen in adviesorganen). Hierbij is in de analyse meer naar de richtingen 
gekeken (verbreding, versmalling), om de algemene trend per organisatie te kunnen aanduiden. Het 
kan dus voorkomen dat een organisatie in een bepaald opzicht een ‘smal’ frame heeft, maar dat er toch 
sprake is van ‘verbreding’ ten opzichte van de voorgaande periodes. Om een extra nuancering aan te 
brengen is in de analyse zo nu en dan ook gewerkt met de term ‘midden’, wanneer ‘smal’ noch ‘breed’ 
opgingen voor het frame. 
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• Definitie framing 
De manier waarop milieuorganisaties de drie framingtaken invullen: het kernenergieprobleem 
inkaderen, de strategieën die zij hierbij gebruiken en de argumenten die zij naar voren brengen. 
 
• Dimensies en indicatoren: 
 
Tabel 3.4: Diagnostic framing Smal Breed 
De context waarin de organisatie 
zich bezighoudt met kernenergie 
 

Kernenergie is een onderwerp op 
zich 

Kernenergie wordt geplaatst als 
element binnen grotere 
vraagstukken  

De prioriteit van kernenergie 
binnen deze context 
 

Kernenergie heeft een hoge 
prioriteit als probleem op zich 

Kernenergie heeft een lage 
prioriteit binnen andere 
vraagstukken 

De kern/grondslag van het 
kernenergieprobleem voor de 
organisatie 
 

Kernenergie heeft een belangrijke 
intrinsieke tekortkoming 

Kernenergie is om verschillende 
redenen niet de goede oplossing 
voor bepaalde vraagstukken 

 
Tabel 3.5: Prognostic framing Smal Breed 
De oplossing die de organisatie 
bepleit voor het 
kernenergieprobleem 
 

Direct en permanent stoppen met 
kernenergie 

Kernenergie wordt vooral gezien 
als non-oplossing voor andere 
vraagstukken 

De strategie(ën) die de 
organisatie gebruikt om deze 
oplossing te bewerkstelligen 

Radicaal  Incorporatie 

Het belangrijkste object van deze 
strategie(ën)  
 

Eén actorengroep (bijvoorbeeld 
overheid)  

Alle betrokken actoren (overheid, 
burgers, bedrijfsleven, andere 
ngo’s) 

 
Tabel 3.6: Motivational framing Smal Breed 
De argumenten (claims) die de 
organisatie gebruikt in haar 
communicatie naar (potentiële) 
achterban, politiek en media 

Argumenten specifiek gericht op 
één kernenergiethema 
(bijvoorbeeld ‘veiligheid’) 

Argumenten gericht op 
verschillende thema’s rond allerlei 
vraagstukken 

De mate waarin gebruik wordt 
gemaakt van frame alignment 

Argumentatie ongevoelig voor 
afstemming met (potentiële) 
achterban 

Argumentatie zeer gevoelig voor 
afstemming met (potentiële) 
achterban 

 
Stap 4: Verbanden en samenhang in hypotheses 
Op basis van bovenstaande operationalisering kunnen hypotheses worden opgesteld over de invloeden 
op de houding van de milieubeweging ten opzichte van kernenergie (framing). Deze invloeden zijn 
vervolgens in een schema gevisualiseerd (figuur 3.4). De vierde stap in het onderzoek bestaat uit de 
toetsing van onderstaande hypotheses. 
 
• Relatie technologiediscours – houding 
1) De verschillende milieuorganisaties hebben ten opzichte van elkaar een afwijkend 

kernenergieframe omdat zij verschillende technologiediscoursen aanhangen. 
2) De verschillende milieuorganisaties hebben ten opzichte van vroeger een afwijkend 

kernenergieframe omdat hun technologiediscoursen zijn veranderd. 
3) Het technologiediscours van de milieuorganisatie heeft met name invloed op de manier waarop die 

organisatie de taken diagnostic framing (vanuit de technologiewaardering) en prognostic framing 
(vanuit de stuurbaarheidsvisie) invult. 
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• Relatie contextfactoren - houding 
4) De verschillende milieuorganisaties hebben ten opzichte van elkaar een afwijkend 

kernenergieframe omdat zij verschillend omgaan met de politieke mogelijkheden structuur en 
events. 

5) De verschillende milieuorganisaties hebben ten opzichte van vroeger een ander kernenergieframe 
omdat de politieke mogelijkhedenstructuur is veranderd en men te maken heeft met andere events. 

6) Contextfactoren hebben met name invloed op de manier waarop een milieuorganisatie de taken 
prognostic en motivational framing invult. 

 
• Relatie discours – omgang met contextfactoren 
7) Hoe een milieuorganisatie omgaat met de politieke mogelijkhedenstructuur rond kernenergie 

hangt samen met haar denkbeelden over technologie en sturing, want deze hebben beide invloed 
op de invulling van het prognostic frame (zie figuur 3): 
 Hoe radicaler het technologische discours (positionering aan uiterste van één van de vier assen 

van de matrix), hoe smaller het prognostic frame (want anders zou dat dwingen tot het doen 
van concessies e.d.). 

 Hoe breder het prognostic frame, des te genuanceerder de inhoudelijke boodschap rond 
technologie (want pragmatischer, mee willen praten etc.; positionering aan midden van de vier 
assen van de matrix, en oplossingrichting 2, EM). 

 Hier hoeft echter geen causale relatie in te zitten: het discours en de strategie moeten bij elkaar 
passen. Maar in deze zin versterken ze elkaar wel. 

 
Stap 5: Formulering van conclusies en aanbevelingen 
De laatste stap in het onderzoek bestaat uit een conclusie over de houding van de milieubeweging en 
het formuleren van aanbevelingen over het vormen van een strategisch verbond. Er wordt hierbij een 
duidelijke relatie gelegd met actuele ontwikkelingen, op basis van kennis die is opgedaan uit de 
historische analyse. 

3.3 Methodische opmerkingen 
Betrouwbaarheid en validiteit 
Een onderzoeker heeft de plicht om kwalitatief goed werk af te leveren (Wester en Peters, 2004: 191). 
De vraag naar kwaliteit betreft veel verschillende onderdelen van het onderzoek, en wordt over het 
algemeen uiteengelegd in twee aspecten: validiteit en betrouwbaarheid. Een onderzoek is valide, of 
geldig, wanneer de gehanteerde procedures de onderzoeker in staat stellen terechte uitspraken te doen 
(Wester en Peters, 2004: 192). Het gaat hierbij om de inhoudelijke kant van het onderzoek. Een 

Figuur 3.4: schematische weergave hypotheses 
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onderzoek is betrouwbaar wanneer uitvoering door een ander dezelfde resultaten oplevert, oftewel de 
navolgbaarheid van de onderzoeksprocedures.  
 Dit onderzoek is zo opgesteld, dat validiteit en betrouwbaarheid zo veel mogelijk zijn 
gewaarborgd. Hiertoe zijn verschillende controleprocedures in het onderzoek opgenomen. Om de 
interne validiteit te waarborgen is zowel datatriangulatie (personen, media, literatuur) als 
methodetriangulatie (interviews, inhoudsanalyse, enquête) toegepast. Om de begripsvaliditeit te 
waarborgen zijn de centrale begrippen in dit hoofdstuk geoperationaliseerd op basis van 
wetenschappelijke theorieën en gelijksoortig onderzoek.  

Bij externe validiteit gaat het om de vraag in hoeverre de conclusie van het onderzoek kan 
worden gegeneraliseerd naar andere gevallen (Vennix 2003: 99). Bij een casestudy is dit over het 
algemeen moeilijk. Dit onderzoek heeft bovendien generaliseerbaarheid niet als doelstelling. Echter, 
door een heldere en concrete afbakening van de gebruikte begrippen kan dit onderzoek als model en 
vertrekpunt dienen voor ander onderzoek naar sociale bewegingen.  
 Om de betrouwbaarheid te garanderen zijn de onderzoeksprocedure en de stappen in het 
onderzoek zo nauwkeurig mogelijk beschreven en onderbouwd. Dit hoofdstuk heeft daaraan 
bijgedragen door het opstellen van een onderzoeksmodel (paragraaf 3.1) en de stapsgewijze 
operationalisering (paragraaf 3.2). Ook de heldere weergave van de bronnen waarop dit onderzoek 
steunt en de overzichtelijkheid van de structuur dragen bij aan de betrouwbaarheid. 
 
Longitudinaal onderzoek 
Kenmerkend voor dit onderzoek is de dynamische onderzoeksvraag (Vennix, 2003: 67). Deze richt 
zich op bepaalde ontwikkelingen die over de tijd onderzocht moeten worden. Hierdoor heeft het 
onderzoek een longitudinaal karakter: het strekt zich uit over een langere periode en heeft 
uitdrukkelijk als doel verschijnselen vanuit een ontwikkelingsperspectief te bestuderen (Vennix, 2003: 
111). Het betreft hier een voornamelijk retrospectief longitudinaal onderzoek (hoe was de situatie in 
het verleden?), dat echter ook een bepaalde prospectieve ambitie heeft (wat valt te verwachten van de 
toekomst?).  
 Om uitspraken te kunnen doen over de visies ten opzichte van kernenergie over de tijd, is 
gekozen voor een periodeafbakening per decennium. De periodes zijn niet afgebakend op basis van 
bepaalde gebeurtenissen, omdat deze gebeurtenissen voor elke organisatie anders waren en niet van te 
voren is te zeggen welke gebeurtenissen het belangrijkste waren (dat moet het onderzoek tenslotte 
uitwijzen). Het nadeel van de tijdafbakening per decennium is dat vaak niet het hele decennium op 
dezelfde manier te typeren is. Hierdoor wordt in het onderzoek niet altijd verwezen naar bijvoorbeeld 
‘de jaren tachtig’ maar ook naar ‘de eerste helft van de jaren tachtig’, omdat deze in sommige 
opzichten niet typerend was voor het hele decennium. Wat betreft de laatste periode, de jaren nul, 
geldt de kanttekening dat het hier slechts gaat om de eerste acht jaar van dit decennium. In 2008 is de 
gegevensverzameling voor dit onderzoek afgesloten, waardoor deze periode niet volledig is 
beschreven. De vooruitblik in het laatste hoofdstuk en de uitgebreide behandeling van de actuele 
ontwikkelingen in het kernenergiedebat compenseren dit. 
  
Overige kanttekeningen 
Voor een goed begrip van het onderzoek en de totstandkoming van de resultaten dienen nog enkele 
kanttekeningen te worden gemaakt. De eerste opmerking betreft bijlage 4 en de tekstkaders uit 
hoofdstuk 5, waarin basisinformatie is weergegeven met betrekking tot de organisatorische 
karakteristieken en de hulpbronnen van de milieuorganisaties. Deze informatie wordt niet zozeer in de 
analyse betrokken, maar dient voornamelijk als achtergrondinformatie. Op deze manier worden de 
inzichten vanuit het strategische perspectief niet helemaal aan de kant geschoven.  

De tweede opmerking heeft betrekking op de empirische basis van hoofdstuk 5, dat de 
milieuorganisaties behandelt. Voor sommige (met name de kleinere) milieuorganisaties is minder 
historisch materiaal beschikbaar dan voor andere. Hierdoor zijn de beschrijvingen van de organisaties 
WISE en ZMF wat meer gebaseerd op interviews en minder op krantenartikelen en wetenschappelijke 
literatuur, dan die van de andere organisaties. 
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1956 - Suezcrisis: kernenergie 
in stroomversnelling 
 

1957 - Tentoonstelling Schiphol 
over mogelijkheden 
kernenergie 
- Oprichting European 
Atomic Energy 
Community (EAEC): 
Euratom 
- Nota Kernenergie Zijlstra

 
1958 - Oprichting industriële 
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belangrijkste Nederlandse 
energiebedrijven. 

 
1963 - Kernenergiewet treedt in 

werking 
 
1965 - Begin bouw eerste 

kerncentrale (Dodewaard) 
op initiatief van SEP 

 
1967 - Oprichting Kweekreactor 

Kalkar door West-
Duitsland, België en 
Nederland 
- PZEM besluit tot bouw 
kerncentrale in Borssele 

 
1969 - KC Dodewaard gereed 

Hoofdstuk 4: Kernenergie in Context 
Het doel van dit hoofdstuk is de historie van het kernenergiedebat en de rol van de anti-
kernenergiebeweging hierin te schetsen. Zo ontstaat een beeld van de context waarin de houding van 
de verschillende milieuorganisaties geplaatst kan worden. Dit hoofdstuk dient dan ook mede als 
analysebasis voor de hierop volgende hoofdstukken, waarin de milieuorganisaties worden uitgelicht en 
nader bekeken over de tijd. Dit hoofdstuk richt zich op de contextfactoren uit het analysekader, per 
periode, zodat hun invloed op de houding van de milieubeweging onderzocht kan worden.  
 Hoofdstuk 3 legt de politieke mogelijkhedenstructuur uiteen in (1) de aard en omvang van 
politiek-maatschappelijke tegenstellingen, (2) de formele institutionele structuur, (3) de dominante 
strategie van de overheid ten opzichte van de anti-kernenergiebeweging en (4) de machtsconfiguratie 
binnen het politieke systeem. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de politieke mogelijkheden die, 
door een bepaalde configuratie van deze dimensies, de verschillende periodes kenmerkten. Ook 
besteedt dit hoofdstuk aandacht aan belangrijke events in de verscheidene periodes, met een focus op 
(1) sociaal-economische factoren, (2) fysieke factoren, (3) aandacht van de samenleving en (4) 
beleidsuitkomsten.  
 Om enige achtergrondinformatie te geven en de 
overzichtelijkheid te waarborgen, is in de bijlagen een kort 
overzicht opgenomen van de belangrijkste politieke partijen 
(bijlage 5) en de kabinetten over de tijd (bijlage 6). De volgende 
paragraaf beschrijft kort de belangrijkste ontwikkelingen vóór de 
jaren zeventig (pre-historie), alvorens met de analyse van de 
verschillende periodes te beginnen, om een zo volledig mogelijk 
beeld te schetsen.  

4.1 De pre-historie: vooruitgang en optimisme! 
Kernenergie was niet altijd een omstreden onderwerp in Nederland. 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd kernenergie door een 
overgrote meerderheid gezien als een veelbelovende oplossing 
voor de problemen die Nederland ondervond met kolen en olie. 
Kernenergie konden we zelf maken, het was een oneindige bron en 
het was schoon, oftewel precies het tegenovergestelde van kolen 
en olie (Hagendijk en Terpstra: 2004: 6). Ook op internationaal 
niveau was er veel optimisme. In 1954 beloofde de US Atomic 
Energy Commission dat energie geproduceerd door kerncentrales 
‘te goedkoop om te bemeteren’ zou worden (WWF, 2000: 5).  

De Amerikanen brachten met het ‘atoms for peace’ 
programma de nucleaire technologie en de bijbehorende expertise 
en regelgeving naar Europa. De oprichting van het Reactor 
Centrum Nederland (RCN) en de ontwikkeling van een 
Kernenergiewet in de jaren vijftig zijn hier gevolgen van. Een 
nieuwe strategische alliantie tussen wetenschap, industrie en 
overheid werd de voorvechter van de nucleaire zaak. De Suezcrisis 
liet duidelijk zien hoe afhankelijk Nederland was van de aanvoer 
van olie, waardoor de ontwikkeling van kernenergie voor de 
opwekking van elektriciteit in een stroomversnelling kwam 
(Verbong et al., 2001: 30). Uit een speciale tentoonstelling op 
Schiphol over de mogelijkheden van kernenergie blijkt hoe 
optimistisch men was over kernenergie en dit ook wilde uitstralen. 
De oprichting van Euratom op Europees niveau paste in dit 
optimistische gedachtegoed. Euratom had als doel het vreedzame 
gebruik van kernenergie te coördineren, maar richtte zich de eerste 
twee decennia van haar bestaan enkel op onderzoek, ontwikkeling 
en promotie van kernenergie (Blowers et al., 1991: 44). Toen 
Minister Zijlstra in 1957 de Nota Kernenergie presenteerde, ging 
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hij ervan uit dat in 1974 de kerncentrales al 30% van de elektriciteitsproductie voor hun rekening 
zouden nemen (Verbong et al., 2001: 32). De voorspelling dat ons energieverbruik in 20 jaar zou gaan 
verdubbelen was daarbij zwaarwegend, maar nog belangrijker was dat Nederland wilde profiteren van 
de nieuwe technologische ontwikkelingen (De Jong et al., 2005: 64). De belangrijkste Nederlandse 
bedrijven drongen, verenigd in Neratoom, aan op een snelle oprichting van kerncentrales in Nederland. 

Twee jaar nadat de Kernenergiewet in werking trad, een raamwet waarin 
vergunningprocedures en omgang met radioactieve stoffen werden vastgelegd, begon op initiatief van 
de NV Samenwerkende Elektriciteits Productiebedrijven (SEP) in Dodewaard de bouw van de eerste 
Nederlandse kerncentrale (Van Noort, 1988: 105). De Nederlandse staat, Euratom en de Nederlandse 
energiebedrijven deelden de kosten (Hagendijk en Terpstra, 2004: 8). Daarbij begonnen West-
Duitsland, België en Nederland in 1967 samen met de bouw van een kweekreactor, in Kalkar.  

Dodewaard was bedoeld als proefcentrale, gebaseerd op Amerikaanse technologie. Het besluit 
van de Provinciale Zeeuwse Elektriciteits-maatschappij (PZEM) om een kerncentrale te bouwen in 
Borssele van een ander (Duits) type, was frustrerend voor EZ, omdat het veel geld had geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van de Amerikaanse technologie (De Jong et al., 2005: 67). De kerncentrale in 
Borssele werd onder andere gebouwd om goedkope stroom te leveren aan een energieslurpend Frans 
aluminiumbedrijf (Van Noort, 1988: 106). 

4.2 De jaren zeventig: richting patstelling 
Beleidsontwikkelingen 
1970 is achteraf waarschijnlijk de piek geweest van het onbetwiste optimisme over kernenergie. De 
Kernenergiewet trad zonder veel tegenstand in werking. De Kernenergienota (1972) van minister van 
EZ Langman voorspelde tientallen nieuwe kerncentrales tegen het jaar 2000 (Hajer en Houterman, 
1985: 19). Echter, het lekken van straling na een klein incident in de reactor in Dodewaard, tastte de 
aura van perfecte veiligheid rondom kerncentrales aan, ook al was er feitelijk vrij weinig aan de hand 
(Hagendijk en Terpstra, 2004: 9).  
 In 1974 presenteerde minister van EZ Lubbers de Energienota, waar de oliecrisis een sterke 
invloed op had. Reductie van de afhankelijkheid van olie was dan ook het belangrijkste doel. De bouw 
van onder andere drie nieuwe kerncentrales van elk duizend MW moest dit doel helpen realiseren (ter 
vergelijking: Borssele heeft 400 MW). Er waren dus nog maar drie kerncentrales over van de 
tientallen uit de Energienota van 1972. Uit economische overwegingen had Lubbers eigenlijk acht 
nieuwe kerncentrales willen bouwen, maar de politieke gevoeligheid deed hem besluiten tot drie 
kerncentrales. Er was in deze tijd een sterke lobby vanuit de industrie om kerncentrales te gaan 
bouwen (Zijlstra, 1982). De bouw van drie nieuwe kerncentrales zou een groot aantal orders betekenen 
voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het verzet tegen kernenergie woog nog niet op tegen deze lobby. 
Een voorstel tot een moratorium van vooraanstaande politici en wetenschappers, verenigd in de 
Bezinningsgroep Energiebeleid, haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer (Hajer en Houterman, 
1985: 22).  

De overheid zorgde voor veel ophef door te komen met een plan de elektriciteitsprijs te 
verhogen met 3% om het project in Kalkar te financieren. Het protest werd heviger, maar het linkse 
kabinet-Den Uyl zag geen overwegende bezwaren en verleende één maand na zijn aantreden de 
vergunning om Borssele op te starten (Verbong et al., 2001: 61).  
 
Het verzet 
Intussen ontmoetten verschillende actiegroepen elkaar om strategieën te bedenken om kernenergie te 
bannen. De acties vonden eerst incidenteel en onafhankelijk van elkaar plaats, maar al snel kreeg het 
protest steeds meer een georganiseerd karakter. Het protest nam voor het eerst grote vormen aan na het 
besluit omtrent de Kalkar-heffing. Als reactie hierop richtte een aantal politieke partijen (PvdA, CPN, 
PPR en PSP) het Anti-Kalkar Komitee (AKK) op. Er werden acties en demonstraties op touw gezet 
tegen de kweekreactor en opgeroepen tot een boycot van de heffing. Zo demonstreerden in 1974 
tienduizend Nederlanders in Kalkar (Van Noort, 1988: 110). De anti-kernenergiebeweging (AKB) was 
een feit.  

Na deze eerste demonstraties verbeterden de verschillende groepen binnen de AKB hun 
organisatie en werd de aanhang steeds groter: politieke partijen, vakbonden en kerken sloten zich bij 
de beweging aan. Een landelijke koepelorganisatie voor de AKB werd gevormd door het Landelijk 
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Energie Kommittee (LEK), een samenwerkingsverband tussen 
politieke partijen en een aantal milieuorganisaties. Het LEK steunde 
op de lokale Stroomgroepen (Van Noort, 1988: 111). De AKB 
demonstreerde in de jaren zeventig niet alleen tegen Kalkar, men 
ging ook in tegen plannen voor nieuwe kerncentrales, voornemens 
van Urenco voor uitbreiding van de Ultra-Centrifuge in Almelo, 
dumping van radioactief afval in zee en de proefboringen in 
zoutkoepels voor de opslag van radioactief afval. 
 
Patstelling  
Een nieuwe generatie wetenschappers, georganiseerd in het Verbond 
van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO), vroeg de overheid 
alle plannen met betrekking tot kernenergie uit te stellen, omdat er 
steeds meer wetenschappelijke onzekerheid was over de gevolgen 
van kernenergie. Ook andere groepen gingen zich steeds meer druk 
maken om kernenergie, de consumentenbond, kerken, vakbonden, de 
anti-apartheidsbeweging en zelfs de industriebond spraken zich uit 
tegen de bouw van nieuwe kerncentrales (Van Noort, 1988, 114).  

Intussen volgde in 1976 op het voornemen om drie 
kerncentrales te bouwen de Nota Aanvullend Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening (ASEV), waarin twaalf mogelijke locaties 
werden aangewezen (Hajer en Houterman, 1985: 22). Dit aanvullend 
structuurschema doorliep de procedure voor planologische 
kernbeslissingen (PKB). Het eerste onderdeel van de procedure is de 
publicatie van het beleidsvoornemen van de regering, waarop mag 
worden ingesproken (Van Noort, 1988: 106). Tijdens de PKB bleken 
zowel de betrokken gemeentebesturen als de bevolking sterk gekant 
te zijn tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Men wilde op de 
inspraakbijeenkomsten praten over de principiële vraag of 
kernenergie wel aanvaardbaar was en niet over waar kerncentrales 
moesten komen te staan (Hajer en Houterman, 1985: 22). Veel 
inspraakavonden verliepen chaotisch en sommigen mondden zelfs 
uit in agressie.  

Tussen AKB en overheid ontstond een patstelling: van 
uitbreiding van kernenergie kon, gezien de protesten, geen sprake 
zijn, maar ervan afstappen, daarvan wilde de regering ook niets 
weten (Van Noort, 198:113). De politieke patstelling zorgde voor 
een voortdurend uitstel van beslissingen. Dit werd nog verergerd 
door de val van het linkse kabinet-den Uyl. Het demissionaire 
kabinet-Den Uyl nam geen beslissing over de locatie. Deze overwinning voor de AKB vormt een 
mijlpaal: voor het eerst waren burgers zo sterk georganiseerd, dat de overheid genoodzaakt was haar 
plannen aan te passen! Doordat de brede anti-kernenergiebeweging op de voorlichtings- en 
inspraakavonden steeds weer aangaf hoe eenzijdig de PKB-inspraak was, mislukte deze en stagneerde 
de beleidsvoorbereiding. De PKB, een beleidsondersteunend instrument, versterkte juist het 
maatschappelijke protest.  

Er werd een centrumrechtse coalitie gevormd onder leiding van premier Van Agt. De 
oplossing voor het kernenergieprobleem kon haast niet van hem komen, als rechtse, pro-kernenergie 
politicus (Hagendijk en Terpstra, 2004: 14). Het initiatief om tot een oplossing te komen kwam dan 
ook van drie invloedrijke actoren die zich tussen publiek en politiek in begaven: de Synode van de 
Nederlands Hervormde Kerk, de vakbond FNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
alle drie gevestigde gesprekspartners van de overheid (Hagendijk en Terpstra, 2004: 14; Hajer en 
Houterman, 1985: 23). Zij stelden een brede publieke discussie voor die verder ging dan ooit tevoren. 
Van Aardenne, de nieuwe minister van EZ, nam in juli 1978 het voorstel over. 

De regering tekende een principeovereenkomst om een Brede Maatschappelijke Discussie 
(BMD) te organiseren over kernenergie, maar nam het voorstel niet helemaal over zoals het 
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Box 4.1: Repressie tijdens demonstraties 
De eerste demonstraties tegen kernenergie waren klein van karakter en hadden een rustig verloop, van streng 
optreden door de politie was nog geen sprake. Later werden de demonstraties massaler en de argumenten 
verder uitgewerkt. De tweede Kalkardemonstratie in september 1977 trok meer dan 50.000 mensen, waaronder 
10.000 Nederlanders. De politie was voor het eerst massaal aanwezig. Veel demonstranten werden 
tegengehouden op weg naar het demonstratieterrein. Ze moesten terug of kwamen pas uren later aan (Van 
Ooyen, 1980: 89). De Duitse politie bracht zelfs een trein tot stilstand om de passagiers in een open weiland te 
controleren. Velen moesten hun meegebrachte etenswaren inleveren op verdenking dat het als wapen kan 
worden gebruikt. “Men mat bij de grens zelfs de bandenspanning van de autobussen met demonstranten 
teneinde bussen waarvan de spanning te laag was, terug te sturen.” (Van Noort, 1988: 113). De Nederlandse 
politie was enthousiast over dit optreden, ze concludeerden dat zij hier heel wat van konden leren (Van Ooyen, 
1980: 89). De anti-kernenergiebeweging werd hierdoor echter juist groter en meer volhardend en het argument 
dat een atoomstaat tot een politiestaat leidt, sterker. 
 Ook in Borssele was er sprake van een vrij agressief optreden tegen protestanten. Hoewel er bij de 
politie onenigheid was over het harde optreden tegen de activisten (Van Ooyen, 1980: 92; Gooi- en Eemlander, 
1979), bleef zij ook in 1979 en 1980 vaak hardhandig optreden tijdens demonstraties (IJmuiden, 
KEMA/Arnhem en Borssele). 

oorspronkelijk bedoeld was. Ze gaf aan dat zij in haar besluiten niet afhankelijk zou zijn van de 
uitkomst van de BMD. Overigens had men inmiddels niet meer zoveel haast met het bouwen van de 
kerncentrales, want in tegenstelling tot de rest van Europa ‘barstten we inmiddels van het gas en 
konden ons enig uitstel wel permitteren’ (De Jong et al., 2005; 87). Bovendien was er nog geen sprake 
van een crisis die alle andere politieke afwegingen ondergeschikt maakte, zoals later het geval zou zijn.  

4.2.1 POS 
Aard en omvang politiek-maatschappelijke tegenstellingen 
De jaren zestig werden gekenmerkt door uitbundig protest van bewegingen als Provo, de 
studentenbeweging en de Vietnam-beweging. De doelstellingen en eisen varieerden per beweging, 
maar als rode draad door de acties liep democratisering (Van Noort, 1988:89). De demonstranten 
wilden rechtstreeks in het overheidsbeleid participeren, en niet alleen via het stemhokje hun stem laten 
horen. De populariteit van D66 eind jaren zestig is hier een afspiegeling van. Er was in deze jaren ook 
een opbloei van collectieve actie.  

Deze ontwikkelingen hadden hun doorwerking in de jaren zeventig. De milieubeweging werd 
steeds groter. Veel actievoerders lieten zich inspireren door een neo-marxistische ideologie, waarin de 
opvatting centraal stond dat allerlei problemen voortkwamen uit de kapitalistische productiewijze 
(Van Noort, 1988: 93). Men was het niet eens met het vooruitgangsstreven van de overheid, maar 
wees juist op boeken als ‘Small is beautiful’. De overheid beargumenteerde dat het energiebeleid meer 
divers moest worden om onafhankelijkheid en voorzieningszekerheid te waarborgen bij een 
toenemende behoefte aan energie. Anderen zagen de oplossing juist in het besparen van energie en een 
loskoppeling met economische groei (Leroy, 1979: 24). De regering voelde zich gesterkt in haar 
diversificatiestandpunt door het rapport van de Club van Rome, waarin de noodklok werd geluid over 
de uitputting van grondstoffen wereldwijd (De Jong et al., 2005: 71). De nieuwe milieubeweging zag 
dit rapport juist als onderbouwing van het argument dat we een stapje terug moesten doen. 
 Met name bij de AKB speelde een strijd tussen maatschappijvisies een belangrijke rol, omdat 
energie werd gezien als ‘sleutelsector’ in het totale maatschappelijke systeem (Combrink en Hontelez, 
1979: 27). Dit betekende aan de ene kant dat men binnen de AKB gestimuleerd werd na te denken 
over maatschappelijke verhoudingen, en aan de andere kant dat de AKB groepen met een 
maatschappijkritische visie aantrok, zoals de politieke partijen PPR en PSP. Kernenergie was 
gedeeltelijk een antikapitalistische strijd, er werd gestreden tegen het privé-bezit van 
productiemiddelen (Combrink en Hontelez, 1979: 27). Maar het strijden tegen kernenergie stond ook 
voor vrede, voor de individuele vrijheid, voor de gezondheid van huidige en toekomstige generaties, 
voor democratische besluitvorming en voor kleinschaligheid. Kernenergie leek alle aspecten van de 
maatschappij te raken, waardoor de beweging in de jaren zeventig zeer breed werd. 
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Formele en informele institutionele structuur 
De eerste helft van de jaren zeventig wordt gekenmerkt door de nodige achterkamertjespolitiek. 
Volgens verschillende onderzoekers (Van Arkel, 1976; Uitham en De Vries, 1977; Munter, 1980; 
Zijlstra: 1982) was er in deze tijd sprake van een ‘nukleair industrieel kompleks’. De besluitvorming 
over kernenergie ging steeds meer buiten de formele democratie om, er bleek een netwerk te bestaan 
van een klein aantal personen dat ‘overal’ in zit (Van Arkel, 1976: 185). In dit netwerk nam de 
Industriële Raad voor de Kernenergie (IRK), waarin alle industrieën, tal van instellingen en de 
overheid vertegenwoordigd waren, de meest centrale plaats in (Uitham en De Vries, 1977: 82). EZ 
volgde bijna al haar adviezen op. De industrie had toegang tot EZ en het IRK, terwijl de 
Gezondheidsraad en het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne niet direct verbonden 
waren met deze belangrijke schakels in het besluitvormingsproces rond kernenergie. Hierdoor werden 
de milieuaspecten bijna niet betrokken in de besluitvorming.  

Zowel de Energienota (1974) als de PKB (1978) hebben invloed gehad op het democratische 
gehalte van het energiebeleid. De Energienota (EZ, 1974) was om twee redenen belangrijk (Hajer en 
Houterman, 1985: 20). Ten eerste was het de eerste integrale energienota, die een beter overzicht gaf 
van de energievoorziening dan daarvoor het geval was. Dit zorgde voor een verheldering van het 
energiebeleid. Ten tweede riep deze nota een Algemene Energie Raad (AER) in het leven, die de 
beleidsadvisering over energie moest coördineren. Hiermee probeerde de regering de traditionele 
adviesstructuur, bestaande uit een samenklontering van belanghebbende organisaties en adviesorganen, 
te doorbreken. De AER gaf plaats aan instanties die tot dan toe niet of nauwelijks betrokken waren bij 
de advisering en bestond uit deskundigen uit organisaties als Stichting Natuur & Milieu, het CNV, het 
NVV en de Bezinningsgroep Energiebeleid. De AER hoorde bij EZ en kreeg slechts een adviserende 
functie, maar verbeterde wel de legitimering van het beleid.  

Het tweede beleidsmoment dat van groot belang was voor de aanwezigheid van formele 
toegangsmogelijkheden is de PKB-procedure (EZ en VRO, 1977). Ook al was deze procedure niet 
bedoeld als inspraakmogelijkheid over de vraag of kernenergie al dan niet moest worden toegepast, 
het effect was wel dat de bevolking haar hart kon luchten over deze manier van energieopwekking. De 
PKB was het democratische opstapje naar een geheel nieuwe vorm van inspraak: de Brede 
Maatschappelijke Discussie. 

   
Dominante strategie overheid ten opzichte van uitdagers 
De democratisering via de Energienota zorgde niet voor een structurele discussie over 
probleemdefinities en oplossingen met de milieubeweging. De leden van de AER werden gekozen om 
hun deskundigheid, niet op basis van de belangen die zij vertegenwoordigden. Deze kleine vorm van 
facilitatie werd bovendien teniet gedaan door de vrij hoge mate van repressie ten aanzien van de acties 
van de AKB. De repressie was in de jaren zeventig veel subtieler dan in de jaren zestig, toen de ME 
hardhandig studentenopstanden beëindigde. Begin jaren zeventig leken de actiegroepen vooral te 
worden genegeerd, in plaats van te worden neergeslagen. Naar het einde van de jaren zeventig toe 
kregen de acties echter een steeds grimmiger karakter. Dit is waarschijnlijk te wijten aan enerzijds de 
radicalisering van een gedeelte van de AKB en anderzijds het besef bij de overheid dat negeren van de 

Box 4.2: Repressie wetenschappers 
Voorbeelden van repressie van kritische wetenschappers zijn te vinden in de bijdrage van Van Ooyen in het 
boek ‘Repressie in Nederland’ uit 1980. Van Ooyen beschrijft hoe stralingsdeskundigen bij het RCN en 
kerncentrale Dodewaard werden ontslagen, deze laatste nadat hij had gewezen op de te hoge straling voor 
werknemers (Van Ooyen, 1980: 64). Een ander voorbeeld is het ontslag van ir. Vrijlandt, die vanaf 1970 
directeur was van een gemeentelijk energiebedrijf (Van Ooyen, 1980: 65). Hij had aangekaart dat doordat de 
winsten van het gemeentelijk energiebedrijf de begrotingsverliezen van de gemeente opvingen, deze zijn best 
moest doen om zoveel mogelijk energie te verkopen, in plaats van energiebesparing na te streven. 
Milieudefensie was boos: “De merkwaardige ontwikkeling gaat zich nu voordoen dat een nadenkende 
deskundige wordt vervangen door een napratende deskundige. De nadenkende deskundige wordt ‘iemand in 
de WW’ en het probleem is opgelost.” Verder liet een onderzoeker van het ECN op televisie weten dat wat 
betreft atoomenergie alleen deskundigen kunnen beslissen wat goed voor ons is. Hij stelde zelfs dat Nederland 
zou moeten worden geregeerd door deskundigen, aangezien politici niet weten waar zij over praten (Van 
Ooyen, 1980: 66). 



 36

AKB niet langer kon. De repressie van de AKB werd vooral duidelijk nadat het harde optreden van de 
Duitse politie in Kalkar niet veroordeeld, maar juist ondersteund werd door de Nederlandse overheid 
(zie box 4.1). Er zijn bovendien geluiden dat kritische wetenschappers repressie ondervonden (zie box 
4.2). Dit soort gebeurtenissen versterkte de opvatting dat een atoomstaat tot een politiestaat kon leiden 
en de angst voor een technocratie bij de AKB.  
 
Machtsconfiguratie binnen politiek systeem 
Het begin van de jaren zeventig werd gekenmerkt door (centrum)rechtse kabinetten, maar het grootste 
gedeelte van de jaren zeventig werd geregeerd door het kabinet-Den Uyl, een links kabinet. Hierna, 
eind jaren zeventig en in het heetst van de kernenergiestrijd, trad het centrumrechtse kabinet-Van Agt 
aan.  

De linkse partijen stonden veelal aan de kant van de AKB, waardoor het stagneren van het 
beleid tijdens de PKB-procedure niet alleen toe te wijzen is aan de invloed van de AKB. Ook binnen 
het kabinet bestond steeds meer oppositie tegen kernenergie. Normaal neemt de regering in de PKB-
procedure eerst een principebesluit waarna er een maatschappelijke 
inspraakronde volgt. Onder druk van PPR-minsiters Trip en Van Doorn, 
die dreigden met aftreden, zag het kabinet hier van af. Deel uitmakend van 
de regering wist de PPR eerder in 1976 al uitbreiding van het UCN project 
te voorkomen. 
 Een andere factor van betekenis was het groeiende verzet tegen het 
atoomprogramma binnen de PvdA. In het verkiezingsprogramma van 1977 
sprak de PvdA zich uit tegen kernenergie, waardoor het voor de zittende 
PvdA bewindslieden moeilijk werd om een positief besluit over 
kernenergie te nemen (Hajer en Houterman, 1985: 22). Echter, er was 
vanuit EZ ook een tegenwicht voor de politieke druk vanuit de linkse 
partijen. Een grote reden voor EZ om voor kernenergie te pleiten was diens 
jarenlange financiële steun aan een noodlijdend concern (RSV), één van de 
grootste belanghebbenden bij de bouw van nieuwe kerncentrales in 
Nederland (Hajer en Houterman, 1985: 23).  

4.2.2 Events 
Er zijn verschillende events van belang in de jaren zeventig: 

1. De oliecrisis: Hierdoor gaven veel meer partijen de voorkeur aan kernenergie, als 
goedkopere oplossing, passend binnen de diversificatiestrategie (Verhagen, 1981: 90). Daardoor 
groeide samen met het protest tegen kernenergie, ook de lobby vóór kernenergie. De AKB reageerde 
hier vooral op door te wijzen op energie-efficiëntie en alternatieve energiebronnen.  
 2. Ongelukken: De AKB greep in het begin het incidentje in Dodewaard in 1972 aan, maar 
vooral het ongeval in de kerncentrale Three Miles Island (VS) in 1979 had een grote invloed. 
Verhagen (1981) beschrijft de ‘AKB-ideologie’ die zich ‘formeert rond de onveiligheid van 
kernenergie’. De (bijna-)ongelukken rond kerncentrales pasten dan ook goed in haar argumentatie. 
Deze bezwaren maakten dat het (kern)energiebeleid een zaak werd van de hele bevolking. De focus op 
de fysieke bezwaren had echter ook haar potentiële gevaren. Sommigen vreesden dat de atoomlobby 
de milieubezwaren tot pro-kernenergie argument konden maken, door ze in nog grotere mate op kolen 
van toepassing te verklaren (Verhagen, 1981: 95). 
 3. Groeiende aandacht: Vergeleken met de jaren ervoor, was de aandacht voor kernenergie 
vanuit de samenleving ongekend. Doordat een breed scala aan organisaties meedeed, bereikte de AKB 
een groot publiek en verbreedde haar argumentatie. De media hadden in deze tijd grote aandacht voor 
de AKB. Bovendien hadden vele organisaties hun eigen blaadjes waarin ze hun argumenten uit de 
doeken deden.  

4. Reactie overheid: De overheid reageerde aanvankelijk bijna niet op de eisen van de AKB. 
Demonstraties leken niet veel uit te halen. Binnen de AKB ging het dan ook rommelen: sommigen 
wilden een radicalere koers varen om een reactie af te dwingen. Er ontstonden twee hoofdstromingen: 
‘parlementairen’, die wilden blijven actievoeren binnen de regels van de parlementaire democratie, en 
‘radicalen’, die gebruik wilden maken van directe acties, zoals blokkades (Brinkman, 1987: 59). 
Uiteindelijk antwoordde de overheid op het groeiende protest door toe te stemmen in een 

Figuur 4.1: Campagne-poster 
PPR 1977 (Bron: Laka) 
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Box 4.3: De discussie over de discussie 
De regering had toegestemd in een maatschappelijke discussie, maar waar moest die discussie nu precies over 
gaan? De Tweede Kamer wilde een discussie, kabinet-Van Agt I zag meer in een ‘Brede Maatschappelijke 
Inventarisatie’, waarin werd geïnventariseerd hoe de maatschappij dacht over het regeringsstandpunt van drie 
nieuwe kerncentrales (Hajer en Houterman, 1985: 23). De AKB verweet de regering dat, net als bij de PKB, de 
feitelijke probleemstelling niet ter discussie stond en de alternatieven niet serieus werden afgewogen: voor het 
LEK reden genoeg om niet mee te doen (Van Ooyen, 1980: 83). Eind 1981 vond een regeringswisseling plaats. 
De nieuwe minister van EZ Terlouw (D66) besloot het regeringsstandpunt over de drie kerncentrales te laten 
vervallen (Hajer en Houterman, 1985: 23). De regering stelde een brede discussie voor, waarin het sociaal-
economische beleid wel ter discussie stond en men er niet van te voren vanuit ging dat kernenergie 
onvermijdelijk was. Intussen was de geloofwaardigheid van de BMD al van tevoren aangetast door uitspraken 
van sommige politici, zoals premier Van Agt: “Ik ben zelf al van de noodzaak van kernenergie overtuigd. 
Maar in Nederland is eerst een BMD nodig om dit het volk in te prenten”. Dit viel vanzelfsprekend niet goed 
bij de AKB, die toch al over deelname aan de BMD aan het twijfelen was. De Stuurgroep bestond na een lange 
zoektocht uiteindelijk uit negen leden, met verschillende meningen over kernenergie. Voorzitter van de 
Stuurgroep werd jonkheer mr. De Brauw, die de BMD zag als ‘een verrijking voor de democratie’ (Gabriëls, 
2001: 92).  

Kernenergie-tijdlijn: Jaren 
tachtig 
 
1981 - Installatie Stuurgroep 

Maatschappelijke 
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maatschappelijke discussie en de besluitvorming rond kernenergie 
vijf jaar uit te stellen. Er ontstond een grote discussie binnen de AKB 
over de vraag nu wel of niet serieus mee te doen met deze BMD. De 
groep ‘parlementairen’ binnen de AKB was geneigd mee te praten, 
de groep ‘radicalen’ echter zag de BMD als een zoethoudertje en 
wilde zich richten op directe acties.  

4.3 De jaren tachtig: de BMD en Tsjernobyl 
De discussie 
Voordat de BMD plaats kon vinden, moest men eerst bepalen hoe 
deze er precies uit zou komen te zien (zie box 4.3). Om het debat te 
organiseren werd in 1981 de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie 
Energiebeleid geïnstalleerd. Ook nog na de start van de BMD 
vroegen veel actiegroepen zich af of zij nu juist wel of niet moesten 
deelnemen (Hagendijk en Terpstra, 2004: 22). Wanneer men 
vanwege de kritiek op de BMD besloot niet mee te doen, plaatste de 
AKB zichzelf buiten spel. Door wel mee te doen, werkte de AKB 
mee aan een discussie die ze als te weinig democratisch beschouwde 
(Gabriëls, 2001: 94). De standpunten liepen zo uiteen dat de AKB in 
tweeën splitste. Het LEK besloot wel deel te nemen aan de BMD, 
het radicalere gedeelte niet.  

Naarmate de tijd vorderde kreeg de BMD steeds meer het 
karakter van een zelfstandige discussie. Bemoeienis vanuit EZ werd 
zo voorkomen, maar de discussie kwam steeds verder af te staan van 
het centrum van de beleidsvorming en de realiteit (Hajer en 
Houterman, 1985: 23). Vanaf 1982 stelde EZ zich steeds passiever 
op richting de BMD. Ze probeerde geen invloed meer te krijgen in 
de discussie en wachtte rustig af. Ook beschuldigden verschillende 
partijen de Stuurgroep ervan niet neutraal te zijn, waardoor de 
publieke opinie negatiever werd (Hagendijk en Terpstra, 2004: 33). Daarbij trad eind 1982 het 
kabinet-Lubbers aan, dat een groot belang hechtte aan de verbetering van de internationale 
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De regering wilde deze ‘trekkers van het 
economisch herstel’ zoveel mogelijk tegemoetkomen, onder meer door afspraken over een lagere 
energieprijs (Hajer en Houterman, 1985: 23). Interne dynamiek zowel bij de Stuurgroep als de 
overheid leidde tot een steeds groter wordende kloof (Hagendijk en Terpstra, 2004: 34). Bovendien 
werden tegen het einde van de BMD de zorgen over het energiebeleid overstemd door allerlei andere 
problemen over kernwapens, werkeloosheid en inkomensverlies. 
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Box 4.4: De wraak van de jonkheer 
De houding van de overheid wordt duidelijk aan de hand van een voorval in juni 1985, waarbij een 
actiegroep genaamd ‘De wraak van jonkheer mr. De Brauw’ inbrak bij EZ (De Brauw zelf was kort daarvoor 
overleden). Deze groep stuitte op documenten waaruit bleek dat minister Van Aardenne afspraken had 
gemaakt met de Commissarissen van de Koningin in Noord-Brabant (Van Agt) en Limburg (Kremers) over 
het plaatsen van nieuwe kerncentrales in hun provincies in ruil voor steun in de lopende PKB-procedures. 
Deze afspraken dateerden bovendien al van 1984, vóór het uitbrengen van het officiële regeringsstandpunt 
over kernenergie (De Jong et al., 2005: 268). Van Aardenne moest zich in de Tweede Kamer verantwoorden, 
maar ontkende dat er sprake was van echte afspraken.  

In 1984 publiceerde de Stuurgroep haar eindrapport over de BMD. Het rapport bevatte een duidelijke 
boodschap: ‘nee’ tegen kernenergie, ‘ja’ tegen alternatieve energiebronnen als zon en wind. Maar de 
discussie over kernenergie was intussen weggeëbd. Het grootste gedeelte van de AKB hield zich bezig 
met de toen actuele strijd tegen kernwapens. De milieuorganisaties gingen zich steeds meer richten op 
de algemene energievoorziening. De anti-kernenergiebeweging was ingekrompen tot een kleine 
schaduw van haar originele grootte.  

In 1985 maakte de regering eindelijk haar plannen met betrekking tot kernenergie bekend: er 
zouden ten minste twee nieuwe kerncentrales komen (De Jong et al., 2005: 97). De regering legde 
hiermee weinig waarde bij de uitkomst van de BMD, maar volgde adviezen op van ondermeer de AER 
en het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het advies van de AER om meer kerncentrales te 
bouwen was niet unaniem: de vertegenwoordigers van Natuur & Milieu, FNV en CNV wezen 
kernenergie af (NRC, 1984; Trouw, 1984). Het IEA drong aan dat de BMD al genoeg vertraging had 
opgeleverd (NRC, 1985a). De anti-kernenergiebeweging was niet in staat een massaal protest te 
mobiliseren en de plannen stuitten dan ook niet op veel publieke kritiek of woede. De dreiging ervan 
werd wel ervaren, maar niemand kon zich voorstellen dat de kerncentrales er daadwerkelijk zouden 
komen (Interview Bannink, 2007). 

 
Straling en roet in het eten… 
De regering ondernam al snel stappen om plaatsen aan te wijzen voor de nieuwe kerncentrales (NRC, 
1985b). Na wat vertragende acties van de oppositie, zou op 1 mei 1986 een debat plaatsvinden over de 
locatie van de nieuwe centrales. Het aangekondigde debat werd echter verstoord door een gebeurtenis 
van een heel andere orde. Op 26 april 1986 vond een explosie plaats in Tsjernobyl (in Oekraïne, toen 
nog Sovjet-Unie), waarbij een 
kernreactor werd vernield. Door de 
straling die vrijkwam in Tsjernobyl 
vonden 31 medewerkers de dood en 
werd een groot gebied besmet 
(Website KCB, 2008).  

Minister van Aardenne (VVD) 
probeerde allereerst nog wel de 
besluitvorming over de kerncentrales 
weer op te pakken, maar dit werd door 
de publieke opinie niet ondersteund 
(zie spotprent, figuur 4.2). Een 
onderzoek in opdracht van VROM 
deed een suggestie voor het vergroten 
van het draagvlak op de langere 
termijn: een meer overtuigende 
benadering van het veiligheidsaspect. 
Echter, op korte termijn moest de 
overheid niet teveel verandering in het 
draagvlak verwachten (Midden en Verplanken, 1989: 37). Het voorzorgsbeginsel werd steeds 
belangrijker en de Tweede Kamer drong aan op een totale herbezinning op de wenselijkheid van 
kernenergie in Nederland (Telegraaf, 1986). De beslissing over kernenergie werd steeds verder 
uitgesteld (PZC, 1987; Trouw, 1988, Trouw, 1989). 

Figuur 4.2: Reactie op Van Aardenne, medio 1986 (bron onbekend)
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Box 4.5: De ‘overval’ van de PvdA 
In april 1985 slaagde de PvdA, in oppositie, er in het kamerdebat over de vestigingsplaatsen uit te stellen. Ze 
deed dit door onverwachts met veel meer dan het gebruikelijke aantal fractieleden aanwezig te zijn bij de 
vergadering hierover (Edese Courant, 1986; Reformatorisch Dagblad, 1986; NRC, 1986). Een voorstel van 
PvdA-woordvoerder Zijlstra om het debat uit te stellen, kon zo worden aangenomen. CDA en VVD 
reageerden woedend (Reformatorisch Dagblad, 1986) en spraken van een ‘overvalstrategie’, die bovendien 
‘ondemocratisch’ zou zijn (Edese Courant, 1986). De actie was volgens de PvdA vooral bedoeld om te laten 
zien dat de oppositie het niet pikte dat de regeringspartijen nog snel even voor de verkiezingen een 
belangrijk politiek strijdpunt wilden afraffelen. CDA en VVD besloten het voorstel op 1 mei nogmaals te 
behandelen. De PvdA ‘krabbelde terug’ en ging hiermee akkoord, waar de PPR en PSP weer kritiek op 
hadden: “Blijkbaar zijn ze geschrokken van hun eigen dapperheid.” (Trouw, 1986). Held op sokken of niet, 
het tegenhouden van het bouwbesluit zou wel eens van groot belang kunnen zijn geweest. Als er wel een 
besluit was genomen die bewuste woensdag, dan zou het na Tsjernobyl veel eenvoudiger geweest zijn om 
met het kernenergieprogramma door te gaan (Intermediair, 1996). Na een bezinningsperiode van een paar 
jaar had men het besluit dan alsnog kunnen uitvoeren, terwijl men nu een politiek besluit moest afdwingen 
waar geen maatschappelijke steun meer voor bestond. 

4.3.1 POS 
Aard en omvang politiek-maatschappelijke tegenstellingen 
De maatschappijkritiek uit de jaren zeventig speelde in de jaren tachtig steeds minder een rol. De 
invloed van organisaties met socialistische en marxistische ideeën op de milieubeweging werd kleiner 
(Van Noort, 1988: 100). Kenmerkend voor deze periode is het ‘no-nonsense’ klimaat, met 
‘puinruimen’ als motto (De Jong et al, 1005: 96). De maatschappij leek steeds meer weerzin te krijgen 
tegen het demonstratiewezen. Het was tijd voor zakelijkheid. Het gevolg hiervan voor de 
milieubeweging in de tweede helft van de jaren tachtig was een ‘ontideologisering’ en een 
‘pragmatische aanpak’ (Van Noort, 1988: 101; Cramer, 1989: 107). Het werd steeds moeilijker 
mensen te mobiliseren, waardoor de milieuorganisaties steeds meer nadruk gingen leggen op hun 
deskundigheid en contacten. Argumenteren en procederen werden steeds belangrijkere strategieën, 
met als gevolg institutionalisering van de milieuorganisaties in de maatschappij. De milieubeweging 
werd minder radicaal, praktischer en meer beleidsgericht. 
 
Formele en informele institutionele structuur 
In de vorige periode waren de Energienota en de PKB belangrijk voor de institutionele structuur, in de 
jaren tachtig was de BMD (1982-1984) uiteraard van belang. Aan de ene kant kan de BMD gezien 
worden als een poging van de overheid om het verzet tegen kernenergie te kanaliseren (Hajer en 
Houterman, 1985: 22). Aan de andere kant kan de BMD gezien worden als een concrete 
verworvenheid van de AKB, met de steun van meer traditionele pressiegroepen. 
 De BMD heeft inderdaad geholpen het protest tegen kernenergie in rustiger vaarwater te 
manoeuvreren. Dat het voor de milieubeweging niet het gewenste vervolg kreeg, heeft te maken met 
verschillende politieke factoren. Zo is het de vraag of de BMD wel ooit bedoeld was als een vorm van 
democratisering, gezien de uitspraak van Van Agt (zie box 4.3). De vraag naar energie was door de 
beperkte economische groei niet zo groot als verwacht en de BMD zou als uitlaatklep van woede 
kunnen functioneren. Het is bovendien moeilijk voor een beweging om jarenlang de aandacht vast te 
houden van haar leden. “Een brede discussie was politiek-strategisch gezien geen gek idee” (Hajer en 
Houterman, 1985: 25). Daarbij is er tijdens de BMD sprake van een breuk tussen twee zeer 
verschillende beleidsconcepties (Hajer en Houterman, 1985: 22). Het kabinet-Van Agt I richtte het 
beleid op selectieve groei, terwijl het kabinet-Lubbers I gericht was op bevordering van de 
exportindustrie. Kernenergie zou prima passen in dit beleid, gericht op grootschaligheid. 

Niet alleen de beleidsconceptie veranderde, het nieuwe kabinet had ook een andere visie op de 
houding van de overheid (Hajer en Houterman, 1985: 27). De overheid legitimeerde haar beleid in de 
jaren zeventig via massaloyaliteit, waardoor het niet verstandig was om onrust in de maatschappij te 
negeren. Tijdens de BMD kwam de nadruk steeds meer te liggen bij legitimering door voor de 
overheid belangrijke groepen. EZ liet zich alleen adviseren door deskundigen die de beleidsconceptie 
van grootschaligheid ondersteunden. Veel officiële adviesraden werden opgeheven, terwijl de 
informele contacten juist toenamen (Hajer en Houterman, 1985: 27). Deze ‘achterkamertjespolitiek’ 
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werd vooral duidelijk na het uitlekken van afspraken over de bouw van nieuwe kerncentrales, nog 
voordat dit door de regering besloten was (zie box 4.4). De BMD als beleidsinstrument was door dit 
alles al gedateerd voordat zij goed en wel afgerond was.  

 
Dominante strategie overheid ten opzichte van uitdagers 
De jaren tachtig heeft twee gezichten wat betreft de houding vanuit de overheid richting de AKB en de 
milieubeweging. In 1981 werd door het radicale gedeelte van de AKB nog actie gevoerd bij 
Dodewaard, waarbij hard werd opgetreden door de ME. De BMD was een manier om de gemoederen 
te kalmeren. Er was hierbij geen sprake van structurele raadpleging van de milieubeweging, maar wel 
van het gezamenlijk zoeken naar problemen en oplossingen. Daarbij werden de participerende 
organisaties gesubsidieerd door de overheid (Gabriëls, 2001: 96; Van Noort, 1988: 117). Met dit 
systeem was de milieubeweging het overigens niet eens: voorstanders van kernenergie werden net 
zoveel gesubsidieerd als de tegenstanders, terwijl deze bedrijven vaak veel meer geld te besteden 
hadden (SMDE, 1982: 229).  

Daarbij komt natuurlijk het negeren van de uitkomst van de BMD. De beide regeringen 
Lubbers gaven zo min mogelijk toe aan de eisen van de sociale bewegingen, omdat dit de 
slagvaardigheid wel eens kon belemmeren (Van Noort, 1988: 209). Door dit politieke klimaat, en door 
het krimpen van de achterban, veranderde de milieubeweging haar strategie. Er werd meer contact 
gezocht met de overheid, in plaats van deze als vijand te zien. De overheid liet dit ook toe, omdat de 
milieuorganisaties een grote inhoudelijke deskundigheid hadden gekregen. De verbeterde 
verhoudingen zorgden ervoor dat steeds meer milieuorganisaties met de overheid om de tafel gingen 
zitten. 

 
Machtsconfiguratie binnen politiek systeem 
De nieuwe CDA-VVD coalitie betekende slecht nieuws voor de AKB: kernenergie paste prima binnen 
het beleid van deze coalitie. De oppositie stond echter grotendeels aan de kant van de AKB (zie 
figuren 4.3 en 4.4). Alle drie de grote partijen (CDA, PvdA en VVD) plaatsten kanttekeningen bij de 
uitkomst van de BMD (NRC, 1985a). De VVD miste het milieu- en kostenaspect (kernenergie 
veroorzaakte geen zure regen, zoals kolencentrales), CDA wilde de kernenergieoptie graag 
openhouden als het goedkoper bleek. De PvdA vond juist dat uit het BMD-rapport niet geconcludeerd 
mocht worden dat de bestaande kerncentrales open moesten blijven. Ook het negeren van de uitkomst 
van de BMD ging niet helemaal zonder slag of stoot binnen de politiek (zie box 4.5), de PvdA heeft 
(achteraf gezien) een grote rol gespeeld in de blokkering van nieuwe kerncentrales. De politieke 
verhoudingen bleven ongeveer gelijk over de jaren tachtig, hoewel het optimisme over kernenergie na 
Tsjernobyl flink bekoelde bij VVD en CDA.  
 

 

4.3.2 Events  
Er zijn verschillende events van belang in de jaren tachtig: 

Figuur 4.4: Campagne-
poster PSP 1982 (Laka) 

Figuur 4.3: Campagneposter 
CPN 1982 (Bron : Laka) 
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1. Economische stagnatie: Dit probleem was begin jaren tachtig zo dominant geworden, dat 
andere maatschappelijke problemen hieraan ondergeschikt leken (Cramer, 1989: 89). De samenleving 
hield zich steeds minder bezig met ideeën als grenzen aan de groei, maar besteedde aandacht aan de 
toekomstige ontwikkeling van de industrie. Door ontwikkelingen op het terrein van nieuwe 
technologieën werden de milieuorganisaties bovendien gedwongen hun oorspronkelijke 
technologiekritiek te herzien (Cramer, 1989: 103). Organisaties gingen steeds vaker pleiten voor een 
proces van ecologische modernisering (Van der Heijden, 2000: 65). De milieubeweging ging in plaats 
van alternatieven vóór, zoeken naar alternatieven bínnen de industriële samenleving (Cramer, 1989: 
112).  
 2. Tsjernobyl: De Sovjet-Unie zelf hield het ongeval aanvankelijk geheim (Website RIVM, 
2007). Het leek bovendien onwaarschijnlijk dat een ongeluk op zo’n grote afstand in Nederland 
gevolgen zou kunnen hebben. De rampenplannen voor Nederlandse kerncentrales beperkten zich maar 
tot 15 kilometer rond de centrale. Toen de gevolgen duidelijk begonnen te worden, nam de overheid 
verschillende maatregelen, zoals een graasverbod voor melkvee en een ‘spinazieverbod’ (CCRX, 1986: 
123). Tsjernobyl zorgde voor de bevestiging van de fysieke bezwaren van de AKB. 
 3. Aandacht voor zure regen: Vanaf 1984 kwamen de voorstanders van kernenergie steeds 
meer met milieuargumenten. De milieubeweging was uiteraard blij met de aandacht vanuit de politiek 
voor zure regen, ware het niet dat dit door CDA en VVD gebruikt werd om voor kernenergie te pleiten. 
Premier Lubbers meende zelfs dat de energiediscussie door het probleem van zure regen was 
achterhaald (NRC, 1985b). De milieuproblemen die kernenergie opriep waren ondergeschikt aan het 
probleem van zure regen. Minister Winsemius gaf aan dat de problemen rond kernenergie niet 
onoverkomelijk waren (NRC, 1985b). Een ingenieur van het ECN beschuldigde de milieubeweging 
ervan dat zij door het tegenhouden van de plannen voor de kerncentrales mede schuldig was aan de 
zure regen (Trouw 1984b). In de tweede helft van de jaren tachtig was de maatschappelijke opinie 
over kernenergie echter zo negatief, dat tijdlang bijna niemand durfde te beweren dat de 
milieuvoordelen opwogen tegen de nadelen. 

4. Reactie overheid: Het besluit van 1985 om nieuwe kerncentrales te bouwen getuigt van 
weinig respect voor de mening van de AKB. De BMD als beleidsinstrument had een grote invloed op 
de AKB. De AKB lag intern overhoop in haar strategiebepaling. De standpunten liepen zo uiteen dat 
de AKB zich in tweeën splitste. Het LEK besloot wel deel te nemen aan de BMD, het radicalere 
gedeelte niet (maar in de praktijk gingen zij net zo goed naar de discussieavonden om mee te praten) 
(Interview Bannink, 2007). De splitsing betekende volgens sommigen het einde van de AKB als 
verenigd machtsblok ten opzichte van de regering (Hagendijk en Terpstra, 2004: 22). Bannink 
(Interview, 2007) en Van Noort (1988: 117) geven echter aan dat de AKB al vóór de BMD over haar 
hoogtepunt heen was. “De BMD is wel belangrijk geweest voor een algemene teruggang in activisme 
rond kernenergie, maar niet voor het uiteenvallen van de AKB” (Interview Bannink, 2007). De BMD 
slokte heel veel energie op van mensen die anders op een andere manier actief waren tegen 
kernenergie. Deze activisten gingen nu meepraten. Bovendien gingen veel van de radicalere groepen 
zich bezighouden met actievoeren tegen kernwapens. “Dit met het idee, en daar had de BMD voor 
gezorgd, dat we hadden gewonnen” (Interview Bannink, 2007).  

4.4 De jaren negentig: het begint te broeien 
Milieu in het energiebeleid 
De kabinetten bleven het besluit over het bouwen van nieuwe kerncentrales steeds voor zich uit 
schuiven. In het najaar van 1993 kwam minister Andriessen van EZ met het ‘Dossier Kernenergie’ 
(Dossier ’93). Hij probeerde hiermee het pad voor nieuwe kerncentrales weer langzaamaan te effenen 
(Het Parool, 1993). Het rapport hielp de discussie weer aan te zwengelen. Sinds het Brundtland-
rapport (1987) werd het energiebeleid expliciet gekoppeld aan specifieke milieuproblemen, waarbij 
het tegengaan van het broeikaseffect en de CO2-emissies de belangrijkste doelen waren (De Jong et al., 
2005: 136). Dit was begin jaren negentig een extra milieuargument om voor kernenergie te pleiten. 
 In 1994 bracht de AER een advies uit waarin zij opriep de beslissing over de bouw van nieuwe 
kerncentrales nog vier jaar uit te stellen omdat dit zou leiden tot overcapaciteit (Technisch weekblad, 
1994). De twee oude kerncentrales waren intussen nog steeds in bedrijf. Als gevolg van de na 
Tsjernobyl gestarte herbezinning over kernenergie, werd eind jaren tachtig besloten de veiligheid van 
Borssele te vergroten door een grootschalig en kostbaar aanpassingsprogramma uit te voeren (De Jong 
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Box 4.6: Modernisering Borssele 
Er lag een besluit Borssele flink te moderniseren, maar de milieubeweging was intussen bezig de vernieuwde 
vergunningen voor Dodewaard en Almelo aan te vechten. Volgens hen waren deze onterecht via een korte 
vergunningsprocedure verkregen. De Raad van State stelde de milieubeweging in het gelijk, waardoor de 
centrales terug moesten vallen op de oude vergunningen die aanpassing niet mogelijk maakten (Twentsche 
Courant, 1991). Formeel gezien zou sluiting het gevolg moeten zijn, maar dit werd omzeild door 
gedoogvergunningen af te geven, gelijk aan de vernietigde documenten. Voor de aanpassing van Borssele 
betekende dit dat de lange procedure mét m.e.r. gevolgd zou moeten worden. Daardoor zou de investering niet 
meer geheel rendabel zijn met de levensduur van Borssele tot 2004. Minister Andriessen en de Tweede Kamer 
stemden in met een verlenging van de levensduur tot 2007, waartegen de milieubeweging meteen in beroep 
ging. Een kabinetswisseling zorgde ervoor dat de nieuwe minister Wijers meteen met dit probleem werd 
geconfronteerd. De Tweede Kamer dwong hem met de kleinst mogelijke meerderheid niet akkoord te gaan met 
de verlengde levensduur. De SEP stemde uiteindelijk in, omdat de overheid met extra geld ter compensatie 
over de brug kwam (ca. 30 miljoen euro).  

Kernenergie-tijdlijn: Jaren 
negentig 
 
1993 - Dossier Kernenergie 

(Dossier ’93)  
 
1994 -Advies AER: geen 

nieuwe kerncentrales 
 
1995 - Derde Energienota 

- Besluit Borssele open 
tot 2004  

 
1997 - Sluiting Dodewaard 
 -ondertekening Kyoto-

protocol 
 
1998 - Nieuwe 

Elektriciteitswet: 
ontmanteling Sep 

 
1999 - Personeel Borssele 

gaat in beroep tegen 
sluitingsbesluit 

et al., 2005: 146). De milieubeweging probeerde dit tegen te gaan 
door te procederen (zie box 4.6), maar dit mocht uiteindelijk niet 
baten.  
 Borssele kon er door de modernisering weer even tegenaan, 
maar in 1996 besloot de SEP verrassend genoeg de kerncentrale in 
Dodewaard het jaar daarop te sluiten in plaats van in 2004 (Website 
KCD, 2008). Kostenoverwegingen en de slechte vooruitzichten voor 
het plaatsen van nieuwe kerncentrales gaven daarbij de doorslag (De 
Jong et al., 2005: 147). De milieubeweging zag dit uiteraard als een 
overwinning in de strijd tegen kernenergie. 

De milieudoelstellingen in het energiebeleid werden half 
jaren negentig weer minder belangrijk. Men had vanaf 1994 te 
maken met een groeiende economie. Er kwam meer aandacht voor 
marktwerking en veel van de goede voornemens om het 
energiebeleid schoner en zuiniger te maken werden in deze jaren 
weer afgezwakt (De Jong et al., 2005: 137). De Derde Energienota in 
1995 gaf wel doelen voor duurzame energie, maar het bleef 
onduidelijk hoe deze bereikt moesten worden. Over kernenergie was 
de Derde Energienota vrij kort: er kwamen geen nieuwe 
kerncentrales, maar onderzoek moest plaats blijven vinden.  
 
Marktwerking in het energiebeleid 
Vanuit Europees niveau werd de druk tot meer marktwerking steeds 
groter in de jaren negentig. Ook binnen EZ werd hier al jaren over gediscussieerd. De Derde 
Energienota was hier een uitvloeisel van, met de filosofie ‘markt waar mogelijk, overheid waar nodig’ 
(De Jong et al., 2005: 165). Dit leidde in 1998 tot de nieuwe Elektriciteitswet. Een gevolg van deze 
wet was dat de SEP werd ontmanteld. Dit had consequenties voor de gestarte sluitingsprocedure voor 
kerncentrale Borssele (zie box 4.7).  
 Intussen werd klimaatverandering een steeds belangrijker issue. De Tijdelijke Commissie 
Klimaatverandering rapporteerde in 1996 over de mogelijkheden om de uitstoot van koolstofdioxide 
tegen te gaan, en noemde daarbij ondermeer kernenergie (De Volkskrant, 1996). Hierdoor kreeg de 
discussie weer een nieuwe impuls. Echter, de beslissing over nieuwe kerncentrales bleek ook in de 
jaren negentig te omstreden, zodat deze weer vooruitgeschoven werd. In het geval van kerncentrale 
Borssele, heeft het klimaatargument in de jaren negentig wel degelijk een rol gespeeld (zie ook box 
4.8). 

4.4.1 POS 
Aard en omvang politiek-maatschappelijke tegenstellingen 
In de jaren negentig raakte de milieubeweging steeds verder geïnstitutionaliseerd. Organisatorische 
groei, bureaucratisering en een steeds minder onconventioneel actierepertoire zijn hier belangrijke 
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Box 4.7: Sluitingsbesluit Borssele 
In 1997 gaf de EPZ aan dat zij het niet nodig achtte dat er een sluitingsdatum zou worden opgenomen in de 
vergunning van Borssele, omdat deze al was vastgelegd in het Elektriciteitsplan 1997-2006 van de SEP (Van 
Vugt, 2004: 94). De EPZ zou geen beroep aantekenen tegen het besluit van EZ om Borssele te sluiten. Het 
personeel van Borssele voelde zich echter niet gebonden aan deze afspraak, en ging actief lobbyen bij de 
politiek om de centrale langer op te houden dan 2004. EZ verklaarde hun bedenkingen echter ongegrond. Het 
personeel, verenigd in Borssele 2004+ samen met een aantal andere belanghebbenden, tekende hier begin 1999 
beroep tegen aan, net als tegen de vergunningswijziging in meer algemene zin. De Raad van State (RvS) sprak 
zich begin 2000 uit en besloot in het voordeel van Borssele: ze vernietigde het sluitingsbesluit (Het Parool, 
2000). Opvallend was dat de RvS erop wees dat het sluitingsbesluit wel eens in strijd kon zijn met het 
Europese recht, dat sinds het vrijmaken van de energiewet bij de invoering van de Elektriciteitswet ’98 gold. 
EZ gaf aan niet tegen Europese regels in te willen handelen, maar wees EPZ op de afspraak die bestond over 
de sluiting. EPZ zei echter nooit deel uitgemaakt te hebben van de afspraak, die destijds met koepelorganisatie 
SEP was gemaakt (Trouw, 2000).  

aspecten van (Van der Heijden, 2000: 83). Met betrekking tot kernenergie betekende dit dan ook dat er 
steeds meer geprocedeerd en gelobbyd werd, en er steeds minder demonstraties of directe acties 
plaatsvonden. De milieubeweging was geenszins zo maatschappijkritisch meer als in de jaren zeventig 
en begin jaren tachtig. De trend van eind jaren tachtig, toen de milieubeweging steeds meer ging 
zoeken naar alternatieven binnen de industriële samenleving, in plaats van alternatieven daarvoor, 
werd in de jaren negentig nog verder doorgezet. Het discours van ecologische modernisering werd 
steeds dominanter (Hajer, 1995). De overheid en de milieubeweging vormden volgens Van der 
Heijden (2000: 86) al sinds de BMD steeds meer een discourscoalitie met de overheid, het 
bedrijfsleven en de wetenschap. Technologie was niet langer de focus van kritiek, maar werd steeds 
meer gezien als het oplossingendiscours (Hajer, 1995: H3). De jaren negentig brachten hier geen 
verandering in, maar juist een versteviging. 
   

Formele en informele institutionele structuur 
Een belangrijke verandering in de jaren negentig is de liberalisering van de energiemarkt. De overheid 
kreeg hierdoor minder te zeggen over de energiebedrijven. De beslissing over een nieuwe kerncentrale 
werd niet zonder meer uit handen gegeven, maar de overheid kon niet meer bepalen welke soort 
stroom een energieproducent in een bestaande centrale opwekte. Dit maakte ook het sluiten van 
Borssele lastig. De overheid kon niet verbieden dat kernenergie gebruikt werd door de EPZ, omdat dit 
in strijd was met Europese regels. De energiebedrijven waren altijd al vrij zelfstandig, maar werden 
sinds de nieuwe Elektriciteitswet uit 1998 gesteund door het Europese recht. De discussie over de 
sluiting van Borssele laat dit duidelijk zien (zie box 4.7). Voor de milieubeweging betekende dit alles 
dat de overheid niet meer de enige belangrijke actor was om rekening mee te houden in de strijd tegen 
kernenergie.  

De milieubeweging schoof intussen steeds vaker aan bij overleggen en maakte regelmatig deel 
uit van adviesorganen, waarin zij meepraatte over het milieubeleid. Met succes, de milieuorganisaties 
werden beschouwd als serieuze, deskundige partners.  
 
Dominante strategie overheid ten opzichte van uitdagers 
Van repressie was in de jaren negentig weinig of geen sprake meer. Dit heeft natuurlijk ook alles te 
maken met de meegaande houding van de milieubeweging in het groene poldermodel. Praten en 
procederen werden de belangrijkste strategieën. De milieuorganisaties waakten er wel zoveel mogelijk 
voor dat de deelname in officiële gouvernementele adviesorganen hun onafhankelijkheid niet op het 
spel zou zetten. Dat het meepraten zo goed ging, was ook te danken aan het feit dat overheid en 
milieubeweging nu steeds meer binnen het zelfde oplossingendiscours werkten: ecologische 
modernisering. Hierdoor werden de conflicten steeds kleiner. Daarbij faciliteerde de overheid de 
milieubeweging door de meeste milieuorganisaties structureel te subsidiëren. 

Om de bestaande kerncentrales dicht te krijgen maakte de milieubeweging vooral gebruik van 
juridische procedures. Nadat Dodewaard werd gesloten, oefende de milieubeweging druk uit op de 
politiek om Borssele niet tot 2007 open te laten. Met succes, de overheid en de milieubeweging 
werden ‘bondgenoten’ in de strijd tegen EPZ, hoewel de overheid vaak twee gezichten had. Zo liet 
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Box 4.8: Borssele voor het klimaat of het klimaat voor Borssele? 
De EPZ vertaalde het openhouden van Borssele al snel in emissiereductie. De energieproducent speelde zo in 
op de belangen van de ministeries van VROM en EZ. Vooral het ondertekenen van het Kyoto-protocol in 
1997, maakte de emissiereducties, en daarmee dit argument, extra belangrijk. Het personeel van de 
kerncentrale ging zich actief bezighouden met het openhouden van Borssele tot ná 2004, en greep het 
broeikasargument daarbij krachtig aan. In 1997 boden zij bijvoorbeeld een broeikasje met 5000 bedenkingen 
tegen de vervroegde sluiting aan EZ aan (Van Vugt, 2004: 92). Ook politieke partijen gingen zich mengen in 
de ‘kernenergie voor klimaat’ discussie. CDA-er Lansink gaf aan het probleem van kernafval te onderkennen, 
maar vroeg zich af of dit in verhouding staat tot de ernst van klimaatverandering (Trouw, 1997). Ook de 
Provinciale Staten van Zeeland stelden in 1999 ongerust te zijn over klimaatverandering, en wezen daarbij op 
de voordelen van kernenergie. VVD-er Te Veldhuis sympathiseerde hiermee, niet alleen vanwege 
werkgelegenheid en technologische kennis, maar ‘vooral omdat daarmee de uitstoot van CO2 kan worden 
beperkt’ (Van Vugt, 2004: 92).  
  ECN en RIVM publiceerden in 1999 een rapport waarin de bijdrage van het langer openhouden van 
Borssele in het halen van de Kyoto-doelen werd berekend. De Provincie Zeeland en de VVD-fractie in de 
Kamer deden intussen hard hun best dit ook in een politiek besluit te laten uitvloeien, gesteund door het CDA. 
Zij noemden het sluitingsbeleid ‘onlogisch’, ‘inconsistent’, ‘onverkoopbaar’ en ‘hypocriet’ (Trouw, 1999; Van 
Vugt, 2004: 92). De Kyoto-afspraken waren al zeer moeilijk te halen, en zonder Borssele zou er helemaal geen 
beginnen aan zijn. 

minister van EZ Jorritsma (Paars II) zich uit voor sluiting van Borssele, maar pleitte tegelijkertijd voor 
heropening van het kernenergiedebat (Van Vugt, 2005: 97).  
 
Machtsconfiguratie binnen politiek systeem 
De politieke verdeeldheid over kernenergie was ongeveer hetzelfde in de jaren negentig als in de 
periode(s) daarvoor. De PvdA en de kleine linkse partijen waren tegen nieuwe kerncentrales en 
maakten zich over het algemeen hard voor sluiting van de bestaande kerncentrales. De PvdA was wel 
voorstander van onderzoek naar veilige kerncentrales (Het Parool, 1993). Als coalitiepartner was zij 
het grondig oneens met het aanzwengelen van de kernenergiediscussie door minister Andriessen 
(CDA). CDA en VVD waren intern verdeeld, maar pleitten over het algemeen voor kernenergie.  

Later in de jaren negentig lieten twee politici, van VVD (Te Veldhuis) en CDA (Lansink), 
regelmatig sterk van zich horen in het voordeel van kernenergie. In de Tijdelijke Commissie 
Klimaatverandering waren het deze twee politici die het opnamen voor kernenergie. De 
vertegenwoordigers van de PvdA, GroenLinks, D66 en GPV wezen kernenergie af (De Volkskrant, 
1996). Het CDA vond dat alle oplossingen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan bespreekbaar 
moesten zijn. De jaren negentig worden gekenmerkt door een stabiele factor in de kabinetswisselingen: 
kernenergietegenstander PvdA was in al de jaren-negentig-kabinetten vertegenwoordigd. De coalities 
werden echter steeds gevormd met één van beide voorstanders CDA of VVD. 

4.4.2 Events 
Er zijn verschillende events van belang in de jaren negentig: 

1. Economische verbetering: In de tweede helft van de jaren negentig was er in Nederland 
sprake van een voorspoedige economische periode (Karsten et al., 2008: 35). Dat had echter niet het 
effect dat er veel meer aandacht kwam voor milieu, het tegenovergestelde zelfs. 
 2. Aandacht voor het broeikaseffect: De aandacht binnen de politiek en de milieubeweging 
richtte zich sinds het Brundtlandrapport eind jaren tachtig steeds meer op het versterkte broeikaseffect. 
Het was nodig de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen, en dit kon voor een groot deel 
gerealiseerd worden binnen de energievoorziening. Een rol voor kernenergie hierin werd al in het 
Dossier Kernenergie uit 1993 geopperd. Het Dossier gaf het belang aan van ‘de potentiële bijdrage die 
kernenergie aan de beperking van de CO2-emissies kan leveren’ (Van Vugt, 2004: 91). De animo voor 
het plaatsen van nieuwe kerncentrales was in de jaren negentig nog erg laag, ondanks de koppeling 
met het klimaatveranderingvraagstuk. Echter, deze aandacht speelde wel een grote rol in de discussie 
over het openhouden van de kerncentrale in Borssele (zie box 4.8). Doordat deze discussie in essentie 
een milieudiscussie werd, bevond de milieubeweging zich in een lastige positie. Zij kon moeilijk 
zeggen dat het klimaatprobleem wel meeviel vergeleken met het gevaar van kernenergie, aangezien zij 
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Kernenergie-tijdlijn: Jaren nul
 
2000 - RvS stelt personeel 

Borssele in gelijk 
 
2002 - Kabinet voor 

openhouden Borssele 
 
2003 - Kabinet voor sluiting 

Borssele in 2013 
 
2005 - Ministers laten zich 

positief uit over 
kernenergie 

 - Borssele-deal: open tot 
2033 

 
2007 - Balkenende IV: 

Borssele open, geen 
nieuwe kerncentrales 

beide problemen zelf op de kaart had helpen zetten. Ze kon ook niet ontkennen dat er bij een 
kerncentrale veel minder CO2 uit werd gestoten dan bij kolencentrales. De milieubeweging wees dan 
ook steeds meer op de indirecte CO2 emissies in de hele keten. Ze hamerde er bovenden sterk op dat 
dit een typisch voorbeeld was van het uitdrijven van de duivel met Beëlzebub (Hervormd Nederland, 
1993). 

4. Reactie overheid: De overheid reageerde dit keer wel op pressie vanuit de milieubeweging. 
Er kwam geen besluit over nieuwe kerncentrales en de Tweede Kamer stemde tegen het besluit 
Borssele tot 2007 open te houden. Hierdoor nam de druk op de overheid vanuit de milieubeweging 
betreffende kernenergie eind jaren negentig af. 

4.5 De jaren nul: klimaat voor kernenergie? 
Borssele: een ommezwaai? 
Aan het begin van het nieuwe millennium oordeelde de RvS dat 
Borssele niet in 2004 gesloten hoefde te worden. Minister Jorritsma 
van EZ probeerde hier nog tegenin te gaan door een 
privaatrechtelijke procedure aan te spannen om EPZ aan haar 
afspraak te houden. Deze werd echter ook in het nadeel van EZ 
beslecht: er was geen contract om de afspraak te bewijzen (Van Vugt, 
2004: 103). Dit betekende dat Borssele kernenergie kon blijven 
produceren zolang EPZ dat wilde, binnen de randvoorwaarden van 
de Kernenergiewet.  
 In 2002 trad een nieuw kabinet aan, met in de regering drie 
partijen die positief stonden tegenover kernenergie (CDA, VVD en 
LPF). Al tijdens de formatie werd er gespeculeerd over het langer 
openhouden van Borssele en onderzoek naar de bouw van een 
nieuwe kerncentrale (PZC, 2002). De meerderheid vóór sluiting van 
Borssele was door de verkiezingen omgeslagen in een vrij grote 
meerderheid tégen sluiting. In het Regeerakkoord van dit kabinet 
Balkenende-I werd dan ook aangegeven dat het ‘gegeven de Kyoto-verplichtingen’ niet zinvol zou 
zijn de kerncentrale Borssele voortijdig te sluiten (Regeerakkoord, 2002: 23). De staatssecretaris van 
milieu, Pieter van Geel, kreeg Borssele onder zijn hoede.  
 Klimaatverandering nam al geruime tijd een belangrijke plek in op de politieke agenda, en 
kreeg in deze periode ook steeds meer handen en voeten in de samenleving. De voorstanders grepen 
deze kans massaal aan om kernenergie weer stevig op de kaart te zetten. Volgens hen is de bouw van 
nieuwe kerncentrales de beste manier om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zo liet de World 
Energy Council in 2002 weten dat (WISE, 2005: 5): “In feite is het zo dat als klimaatverandering 
doorzet, kernenergie de enige bestaande energietechnologie is die kolen op grote schaal kan 
vervangen.” 
 Het kabinet-Balkenende I viel al snel uit elkaar, en het kleine D66 hielp als nieuwe 
regeringspartner CDA en VVD hun positie te behouden. Een heikel punt in de kabinetsformatie was 
het openhouden van Borssele. D66 was tegenstander, en wist te bereiken dat in het nieuwe 
regeerakkoord werd opgenomen dat de kerncentrale Borssele zou worden gesloten ‘wanneer de 
technische ontwerplevensduur (ultimo 2013) geëindigd is’ (Regeerakkoord, 2003: 12). Veel meer zat 
er met coalitiepartners VVD en CDA niet in, aldus D66 (PZC, 2003). Het uitkopen van EPZ zou 1,8 
miljard euro hebben gekost, iets dat D66 in die tijd van bezuinigingen niet kon verantwoorden.  
 
It’s all about the money 
Staatssecretaris Van Geel sloeg in 2003 enthousiast aan het onderhandelen met EPZ. Hij gaf aan 
vierkant achter het besluit te staan om te stoppen met kernenergie. ‘Smerig en eindig’ noemde de 
bewindsman kernenergie (Trouw, 2003a). Juridisch kon de procedure echter nog wel eens moeilijk 
worden, gaf hij al snel aan. EPZ had eerder dan wel aangegeven 2013 als deadline aan te houden 
(veertig jaar na opening), intussen pleitte ze ervoor de kerncentrale langer open te houden (De 
Volkskrant, 2003). Door aanpassingen aan de reactor was dit volgens EPZ geen probleem. EPZ beriep 
zich ook op een (in opdracht van EPZ uitgevoerd) onderzoek, dat aantoonde dat 46% van de 
Nederlanders vond dat Borssele ook na 2013 open moest blijven (Trouw, 2003b; NRC, 2003). EPZ 
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had een vergunning voor onbepaalde tijd en Van Geel kon het bedrijf niet dwingen te stoppen. EPZ 
eiste daarom een schadevergoeding, die tussen de 1,3 en 1,8 miljard euro zou kunnen uitvallen volgens 
Van Geel (Het Financiële Dagblad, 2004). Waar dit bedrag op gebaseerd was, was niet precies helder. 
 In 2005 hield Minister Bot van Buitenlandse Zaken een toespraak, waarin hij pleitte voor 
‘schone kernenergie’ (De Volkskrant, 2005a). Van Geel leek hierop gewacht te hebben, en reageerde 
meteen de dag erna zeer positief op deze uitlatingen. Hij gaf aan dat hij al enige tijd van plan was de 
sluiting publiekelijk in twijfel te brengen (De Volkskrant, 2005b). Hij wees op de 
luchtkwaliteitsproblemen en de Kyoto-doelstellingen. Zijn belangrijkste argument leek echter de 
geëiste schadeloosstelling van EPZ: dat geld zou beter besteed kunnen worden aan de ontwikkeling 
van duurzame energie (Trouw, 2005). Ook minister Brinkhorst van EZ (D66) kon zich vinden in de 
stelling van Bot (De Volkskrant, 2005b). Zijn partij was echter niet van plan het regeringsakkoord 
open te breken. Het CDA twijfelde, en de VVD was ronduit positief (Trouw 2005).  
 Van Geel nam vervolgens het voorstel van verschillende adviseurs over om in ruil voor het 
openhouden van Borssele een fonds op te zetten voor investeringen in de ontwikkeling van duurzame 
energie. D66 bleef zich verzetten tegen het openhouden van Borssele, totdat EPZ er in toestemde 250 
miljoen euro te pompen in onderzoek naar het schoner maken van kolencentrales (Het Parool, 2005). 
De overheid stelde ditzelfde bedrag beschikbaar voor duurzame energieprojecten (Het Financiële 
Dagblad, 2005). Kerncentrale Borssele mocht openblijven tot 2033.  
 
Nieuwe kerncentrales? 
Parallel aan de discussie over het langer openhouden van Borssele liep de discussie over de bouw van 
nieuwe kerncentrales. Het Ministerie van Economische Zaken gaf in zijn Energierapport van 2005 aan 
dat het kernenergie als overgangspositie zag naar een duurzame energiehuishouding. Het openen van 
een nieuwe kerncentrale ‘ligt niet voor de hand’, maar voor de zekerheid zou toch bekeken worden 
onder welke randvoorwaarden nieuwe centrales in de toekomst eventueel kunnen worden gebouwd 
(EZ, 2005: 10). EZ verwees hierbij expliciet naar het niveau van de EU: afwegingen omtrent 
kernenergie dienden bij voorkeur in een Europese context gemaakt te worden (EZ, 2005: 32).  
 Er kwamen steeds meer geluiden over het openen van een nieuwe kerncentrale. Begin 2006 
liet Van Geel in het televisieprogramma Buitenhof weten dat de bouw van een nieuwe kerncentrale 
onvermijdelijk zou zijn om de klimaatdoelstellingen te halen (Het Financiële Dagblad, 2006a). 
Minister Brinkhorst van EZ was niet principieel tegen, maar achtte het onwaarschijnlijk dat er voor 
2015 een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd. In 2006 liet Van Geel zich tijdens een bezoek aan een 
Finse kerncentrale-in-aanbouw zeer optimistisch uit: in 2016 zou Nederland ook over zo’n 
ultramoderne centrale kunnen beschikken, gefinancierd door ABN Amro (AD, 2006). GroenLinks 
reageerde: ‘Hij lijkt wel on tour voor kernenergie. Heel opmerkelijk.’  
 
Een nieuw kabinet: milieu is terug 
Van Geel stuurde in 2006 een brief aan de Tweede Kamer over de voorwaarden waaronder bedrijven 
een nieuwe kerncentrale zouden mogen bouwen. Ook een nieuwe kernenergiewet lag voor 
behandeling bij de Tweede Kamer, waarop de lijst met voorwaarden als aanvulling diende (Het 
Financiële Dagblad, 2006b). De PvdA gaf alvast aan dat wat haar betreft de lijst met voorwaarden niet 
streng genoeg kon zijn. Intussen was het kabinet-Bakenende II gevallen en had het minderheidskabinet 
Balkenende III vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Zowel de lijst met voorwaarden als de 
herziening van de Kernenergiewet werden vooruitgeschoven naar de volgende kabinetsperiode. 
 Nieuwe verkiezingen leidden tot de formatie van kabinet-Balkenende IV, waarin de PvdA 
weer vertegenwoordigd is. Het regeerakkoord gaf te kennen: “Er worden deze kabinetsperiode geen 
nieuwe kerncentrales gebouwd. De kerncentrale Borssele blijft open.” (Regeerakkoord 2007: 20). 
Minister van milieu Cramer (PvdA) gaf aan tegen kernenergie te zijn, haar collega-minister van EZ 
Van der Hoeven (CDA) was een stuk positiever. Samen met Minister van Buitenlandse Zaken 
Verhagen schreef zij begin 2008 een pleidooi voor kernenergie (Het Financiële Dagblad, 2008a). 
Zowel op Europees als op nationaal niveau zijn de belangrijkste doelstellingen van het energiebeleid 
een duurzame energiehuishouding, minder afhankelijkheid van olie en gas, voorzieningszekerheid en 
een goed functionerende markt. Kernenergie kan volgens hen veel van deze doelstellingen helpen 
verwezenlijken. Bovendien vonden zij het hypocriet om kernenergie te importeren en je tegelijkertijd 
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tegen kernenergie uit te spreken. Dat de regering had afgesproken dat er deze kabinetsperiode geen 
nieuwe kerncentrale komt, betekende duidelijk niet dat er niet over gediscussieerd mocht worden.  
 Intussen startte het kabinet een ambitieus klimaatbeleid. Hierdoor vindt kernenergie als 
oplossingsrichting steeds meer gehoor. In het werkprogramma Schoon en Zuinig beschreef de regering 
hoe de energievoorziening in Nederland in 2020 één van de meest efficiënte en schone 
energievoorzieningen van Europa moet worden. Hierin werd aangegeven dat met de erkenning van de 
klimaatproblematiek, kernenergie weer terug komt op de agenda. Maar, ‘zoals het er nu naar uitziet’ is 
kernenergie niet nodig voor het halen van de doelstellingen (VROM, 2007: 10). Tegen de helft van 
2008 zal de minister van EZ komen met een nota over het energiebeleid, waarin zij uit de doeken doet 
hoe Nederland de doelstellingen rond energiebesparing en duurzame energie denkt te halen (PZC, 
2008). Eind januari 2008 kwam de AER met een advies waarin zij juist ook om andere redenen 
kernenergie naar voren schoof. De regering denkt dan wel dat kernenergie niet nodig is voor het 
verminderen van de broeikasgasemissies, maar moet volgens de AER ook naar andere doelstellingen 
kijken. Betaalbaarheid en afhankelijkheid zijn ook belangrijke eisen, waardoor serieus moet worden 
gekeken naar kernenergie, ‘gezien de beheersbaarheid van de veiligheidsaspecten’ (AER, 2008: 11).  

4.5.1 POS 
Aard en omvang politiek-maatschappelijke tegenstellingen 
Er was grote ontevredenheid bij de milieubeweging over het kabinet-Balkenende I, bij de formatie 
hiervan vreesden de milieuorganisaties het ergste. De VVD heeft nooit veel met milieu gehad en de 
LPF baseerde haar ideeën op die van haar wijlen lijsttrekker, die klimaatverandering ontkende, tegen 
natuurontwikkeling en voor kernenergie was (De Volkskrant, 2002). De val van het kabinet bracht hier 
wat verbetering in, hoewel de milieubeweging zeer sceptisch bleef over het milieubeleid van de eerste 
drie kabinetten-Balkenende. De laatste verkiezingen veranderden dit. Kabinet-Balkenende IV zet sterk 
in op duurzaamheid, waardoor er weer een bondgenootschap ontstaat tussen de milieubeweging en de 
overheid. De milieubeweging was zelfs onder de indruk van de ambitieuze doelstellingen van het 
nieuwe klimaatbeleid, hoewel ze haar twijfels had bij de haalbaarheid (NRC, 2007).  
 
Formele en informele institutionele structuur  
Vooral bij de formatie van het laatste kabinet werd er flink gelobbyd in het energiebeleid. Eind 2006 
kwamen onder andere de volgende twee instanties met hun visie op het toekomstige energiebeleid. De 
Task Force Energietransitie, een door de overheid ingesteld overleg waarin bedrijfsleven, overheden, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, bracht een 
tussenrapportage uit (Financiële Dagblad, 2006c). Dezelfde dag publiceerde de commissie 
Toekomstige Energievoorziening van de Sociaal-Economische Raad (SER) haar advies. Ook in deze 
commissie was de milieubeweging vertegenwoordigd. De Task Force gaat kernenergie niet per se uit 
de weg, maar laat de discussie aan anderen over. Binnen de SER kon men niet tot een unaniem advies 
komen over kernenergie, waardoor er met een apart advies op teruggekomen werd, begin 2008. De 
werkgeversorganisaties in de commissie waren voor kernenergie, de vakbonden en milieuorganisatie 
(Stichting Natuur en Milieu) tegen. Bij het nieuwe advies van de SER over kernenergie was ook 
Milieudefensie betrokken. 
 
Dominante strategie overheid ten opzichte van uitdagers 
Van repressie is geen sprake in deze periode, hoewel de overheid weinig gevoelig is voor druk vanuit 
de milieubeweging in de eerste helft van de jaren nul. In 2006 kaartte Greenpeace aan dat VROM een 
rapport over uraniumwinning op delen had laten herschrijven, waardoor conclusies over schadelijke 
milieu- en gezondheidseffecten werden afgezwakt (NRC, 2006). Greenpeace zat in de 
begeleidingscommissie van het uraniumrapport en gaf aan dat diverse passages over milieuvervuiling 
bij uraniummijnen waren geschrapt. Ook een passage over het aantal extra doden dat statistisch gezien 
zal vallen als gevolg van uraniumwinning voor een nieuwe Nederlandse kerncentrale, is weggehaald. 
Het rapport was opgesteld door CE en Instituut Clingendael, maar werd door NRG (Petten) 
herschreven. VROM reageerde dat het om ‘puur wetenschappelijke kwesties’ ging (NRC, 2006). 
Datzelfde jaar, 2006, zette Greenpeace vraagtekens bij een enquête van VROM over kernenergie. De 
deelnemers aan deze enquête kregen een brochure toegestuurd waarin stond dat ‘energiebesparing en 
duurzame energie voorlopig geen oplossing bieden’ en over kernafval stelde de brochure dat ‘men 
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Figuur 4.5: Campagneposter 
jongeren SP (Bron: Laka) 

verwacht na ongeveer 100 jaar een goede methode te hebben ontwikkeld om het afval te verwerken’ 
(Financiële Dagblad, 2006c). Beide beweringen waren volgens Greenpeace ongegrond, en 
beïnvloedden de enquêteresultaten.  

Bovenstaande voorvallen doen vermoeden dat Van Geel op zoek was naar onderzoeken die 
zijn optimisme over kernenergie ondersteunden, en dat de invloed van de milieubeweging in deze tijd 
gering was. De milieubeweging werd niet meer zo gefaciliteerd zoals daarvoor. Het nieuwe kabinet-
Balkenende IV bracht hier, zoals gezegd, wat verandering in. 
 
Machtsconfiguratie binnen politiek systeem 
De centrumrechtse coalitie die werd gevormd in 2002 zette het kernenergiedebat op zijn kop. Borssele 
hoefde niet meer dicht, terwijl de Staat en EPZ nog verwikkeld waren in een juridische strijd. De 
linkse oppositiepartijen eisten actie tegen het openhouden van Borssele. GroenLinks diende een motie 
in om Van Geel te dwingen in beroep te gaan tegen het vonnis van de 
RvS. Van Geel deed dit niet maar stelde dat ‘het kabinet in elk geval 
geen initiatief zal nemen om nieuwe centrales te bouwen’ (Van Vugt, 
2005: 100). Een motie om de regering te dwingen in hoger beroep te 
gaan werd verworpen en een door GroenLinks ingediend 
initiatiefwetsvoorstel om kernenergie te verbieden, behaalde geen 
meerderheid. Er had een draai plaatsgevonden in het overheidsbeleid: De 
afwijzing van ‘vieze kernenergie’ was omgeslagen in een pleidooi voor 
‘klimaatneutrale kernenergie.’ De milieubeweging, die hiervóór alleen 
hoefde te reageren op meer incidentele en losstaande uitspraken, kreeg 
ineens te maken met een hele regering om tegenop te boksen. Sinds de 
laatste kabinetswisseling is de PvdA weer mede verantwoordelijk voor 
het regeringsbeleid, maar deze optimistische geluiden hebben hun sporen 
nagelaten binnen de politiek en in de samenleving. Tijdens interviews bij 
de milieuorganisaties kwam naar voren dat men het gevoel heeft dat de 
milieubeweging niet adequaat heeft kunnen reageren op de omslag, zij 
het om verschillende redenen.  

4.5.2 Events 
Er zijn verschillende events van belang in de jaren nul: 

1. Publieke opinie: In 2002 werd voor het eerst een stijgende waardering voor kernenergie 
gemeten (Rozendaal, 2004). De media pikten vooral de geluiden over nieuwe kerncentrales op, en 
besteedden veel aandacht aan de relatie met klimaatverandering. Verschillende respondenten gaven 
aan dat hun tegenargumenten niet meer werden opgepakt in de media. “Zo’n vijf jaar geleden kon je 
bij de krant niet aankomen met ‘wij zijn tegen’, want dan kreeg je letterlijk te horen ‘dat weten we 
wel’(Interview Teule, 2007).” De aandacht schiep wel de mogelijkheid om weer te benadrukken dat 
kernenergie slecht is, maar de toegang tot de media was beperkt als je geen positief verhaal had 
(Interview De Rijk, 2008). Daarbij komt nog dat veel milieuorganisaties niet meer met het onderwerp 
bezig waren. “Natuurlijk denkt de media die tegenargumenten kennen we wel, en dat CO2 verhaal is 
nieuw. Maar op het moment dat wij dan blijkbaar niets nieuws hebben, dan ligt dat aan ons, want wij 
hadden geen nieuwe boodschap. We hadden een antwoord moeten hebben en dat hebben we niet 
geformuleerd” (Interview Van Mierlo, 2007). 
 2. 9/11: Echter, ook de tegenstanders leken een ‘modeargument’ te hebben gevonden sinds 11 
september 2001, namelijk het gevaar van terroristische aanslagen op een kerncentrale (Rathenau 2004: 
49). Bovendien wezen de tegenstanders steeds meer op het gevaar van proliferatie. Het afvalprobleem 
had ook een nieuwe dimensie gekregen: tegenstanders geven aan dat lange termijn opslag door 
stabiele regimes moeilijk is te garanderen, een argument dat men name was ingegeven door de val van 
de Sovjet Unie (Rathenau, 2004: 40). Deze argumenten leken in de media echter in het niet te vallen 
bij het dominante klimaatveranderingprobleem. 
 3. Internationale ontwikkelingen: Klimaatverandering is niet alleen voor ons land een 
probleem, wereldwijd is men op zoek naar oplossingen hiervoor. Die oplossing wordt steeds vaker in 
kernenergie gevonden. Groot-Brittannië gaf begin dit jaar een aanzet voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales en in Duitsland en Italië lijkt het taboe op kernenergie ook opgeheven te worden 
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(Financiële Dagblad, 2008b). Finland is al begonnen met de bouw van een nieuwe kerncentrale 
(Trouw, 2008a). In 2007 verscheen bovendien een klimaatrapport van de VN, waarin geadviseerd 
wordt kernenergie in te zetten tegen klimaatverandering (Financiële Dagblad, 2007). De 
milieubeweging heeft deze periode dus te maken gehad met een kernenergiegezind kabinet enerzijds 
en een groeiende internationale kernenergiemarkt anderzijds. 

4.6 Concluderende opmerkingen 
Dit hoofdstuk laat zien dat het kernenergiedebat per periode zeer verschilt. De belangrijkste 
verschillen zijn zichtbaar in de machtsverhoudingen, de relatie tussen de overheid, en de 
milieubeweging en de context waarin kernenergie geplaatst werd.  

De milieubeweging heeft een duidelijke stempel gedrukt op het kernenergiedebat: 
milieubezwaren waren altijd zeer belangrijk in de argumentatie tegen kernenergie. Deze 
milieuargumentatie is bovendien standvastig gebleven over de tijd, terwijl andere argumenten aan 
waarde verloren of later pas belangrijk werden. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig hielden veel 
verschillende organisaties zich bezig met het onderwerp, waardoor de argumentatie steeds breder werd 
en maatschappijkritiek zeer belangrijk was. Energie werd gezien als de ‘sleutelsector’ in het totale 
maatschappelijke systeem. Kernenergie stond symbool voor een strijd die strekte van vrede tot 
kleinschaligheid en paste binnen een soort overkoepelend maatschappijkritisch discours dat alle 
nieuwe sociale bewegingen aan elkaar bond. Na de BMD viel de brede AKB echter grotendeels uit 
elkaar, en stond de milieubeweging nagenoeg alleen in haar strijd tegen kernenergie. De 
milieuargumenten werden hierdoor de belangrijkste argumenten, ten koste van de brede argumentatie 
rond kapitalisme, technologie en democratie. 
 De context waarin kernenergie in het overheidsbeleid geplaatst werd, verschilde sterk per 
periode. Stond eerst de diversificatiestrategie centraal in de keuze voor kernenergie, later werd de 
economische context en uiteindelijk zelfs het milieu (zure regen, klimaat) bepalend in de voorkeur van 
de overheid voor nucleaire technologie.  

De relatie tussen de overheid en de milieubeweging heeft ook een sterke verandering doorgemaakt. 
Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig trad de overheid hard op tegen demonstranten en liet haar 
kernenergiebeleid weinig tot niet beïnvloeden door hun argumentatie. De AKB werd hierdoor juist 
groter en meer volhardend, en haar argumenten rond democratie werden hierdoor versterkt. Vanaf de 
jaren tachtig, en geïnspireerd door de BMD, vond er veel meer facilitatie plaats en was de 
milieubeweging veel meer geneigd om samen met de overheid naar oplossingen te zoeken. Ze vonden 
elkaar steeds meer in het ecologische moderniseringsdiscours. Zowel de overheid als het bedrijfsleven 
werd steeds minder de vijand van de milieubeweging, maar een bondgenoot in de zoektocht naar 
oplossingen.  
 Verder valt op dat de invloed van specifieke personen in het debat vrij groot is: vooral bij de 
voorstanders is er in elke periode een aantal mensen dat het sterk opneemt voor kernenergie. Bij de 
tegenstanders is vaak wel de hele partij tegen kernenergie, terwijl dit bij de voorstanders veel meer 
verdeeld is over het algemeen (met name bij het CDA). Toch brachten deze individuen hun boodschap 
vaak duidelijk naar voren, en vond hun standpunt zelfs vervolg in beleidsdocumenten en -adviezen. 
Wat ook opvalt, is dat de partijen voor en tegen kernenergie vrij standvastig zijn gebleven over de tijd.  
 Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is de kleinere rol van de overheid in de 
energievoorziening. Dit komt door een steeds groter belang van de Europese context en de 
liberalisering van de energiemarkt. De overheid zal nog steeds garant moeten staan voor een nieuwe 
kerncentrale, maar over de bestaande kerncentrale lijkt zij steeds minder te zeggen te hebben. De 
milieuorganisaties maakt keuzes in hoe zij hiermee omgaat: blijven samenwerken en lobbyen bij de 
overheid, ageren tegen de energiebedrijven of hier juist (ook) mee samenwerken? In het volgende 
hoofdstuk zal ondermeer bekeken worden welke keuzes de verschillende milieuorganisaties hierin 
maken, en hoe dit verschilt van eerdere periodes.  
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Box 5.2: Kerngegevens Milieudefensie 
• Oprichting: 1971 
• Donateurs (‘07): Ruim 94.384 
• Inkomsten (’06): Ruim € 7 mln.  
• Inkomstenbronnen (’06): 42% 

subsidies; 31% donaties; 26% NPL; 
1% overige 

• Scope: Nationaal / regionaal  
(internationale link: FOEI) 

• Aanpak: Informatie-verstrekking; 
juridische stappen; publieke acties; 
onderzoek 

Box 5.1 De meest gebruikte argumenten tegen kernenergie 
• Fysieke argumenten: rond veiligheid, gezondheid en milieu; 
• Kostenargumenten: kernenergie is niet goedkoper; 
• Noodzaakargumenten: kernenergie is niet nodig (in energievoorziening, werkgelegenheid, of -later- bij het 

terugdringen van zure regen of klimaatverandering); 
• Politieke argumenten: democratie, proliferatie en terrorisme; 
• Draagvlakargumenten:  maatschappelijke acceptatie of steun van andere partijen; 
• Historische argumenten: verwijzingen naar het verleden (zoals ongelukken of geslaagde acties).  

Hoofdstuk 5: De Milieubeweging 
Dit hoofdstuk gaat in op de technologiediscoursen van de verschillende milieuorganisaties en hun 
houding ten opzichte van kernenergie. Het hoofdstuk beschrijft per organisatie hoe deze over de tijd 
tegen technologie aankeek en de framingtaken invulde.  

Er is voor gekozen om de drie framingtaken op te delen in een ‘smal’ en een ‘breed’ frame 
(zie H3). Een technologiediscours bevat de opvattingen van milieuorganisaties over moderne 
technologie in termen van waardering, probleemopvatting en stuurbaarheid. Het technologiediscours is 
in dit onderzoek de gepositioneerde visie van een milieuorganisatie in de matrix plus de bijbehorende 
sturingsopvatting (zie H3). In de argumentatie van de milieubeweging zijn over de tijd verschillende 
argumenten te herkennen. Dit hoofdstuk probeert onder andere deze argumenten per periode te duiden. 
Om de leesbaarheid te vergroten zijn in box 5.1 de belangrijkste argumenten benoemd, zodat deze in 
de tekst geen nadere uitleg meer behoeven. Het achterblad van dit verslag kan worden uitgevouwen, 
zodat het de operationalisering van de frames weergeeft. Op deze manier hoeft niet voortdurend 
teruggebladerd te worden naar de tabellen uit hoofdstuk 3. 

5.1 Vereniging Milieudefensie 
De Vereniging Milieudefensie onderscheidt zich van andere milieuorganisaties door de actieve rol die 
zij toekent aan haar achterban. Het mobiliseren van mensen is een belangrijk onderdeel van haar 
strategie. Daarbij wordt een breed scala aan middelen ingezet, zoals lobby, overleg, petities en 
geweldloze directe actie. Discussies met leden en het bestuur 
hebben ertoe geleid dat Milieudefensie zich nu richt op vijf 
hoofdthema’s. Hiervóór werd de rol van Milieudefensie 
vooral gezien als agendasetter, nu wil ze lang genoeg op een 
onderwerp blijven zitten om ook mee te kunnen denken over 
de oplossingen.  
 De politiek is de belangrijkste doelgroep om 
verandering te bewerkstelligen, maar volgens Milieudefensie 
heeft lobbyen alleen zin wanneer dit gecombineerd wordt 
met publieke druk. De organisatie richt zich dus op de 
politiek via de mobilisatie van media en burgers. 
Milieudefensie richt zich primair op het aanpakken van de 
regelgeving, om zo het sociale dilemma rond milieugedrag 
op te lossen.  

5.1.1 Milieudefensie en technologie  
Milieudefensie heeft over de tijd een duidelijke verschuiving doorgemaakt in de manier waarop zij 
tegen technologie aankeek, zoals figuur 5.1 visualiseert. Er is een verschuiving te herkennen van sterk 
pessimisme naar een licht pessimisme ten opzichte van moderne technologie. De sturingsopvatting is 
veranderd van een visie waarin duidelijke elementen uit de risicomaatschappij-benadering en het ‘back 
to basics’ scenario te herkennen waren, naar een visie waarin elementen uit het ecologische 
moderniseringsdiscours te herkennen zijn, maar vooral een pleidooi voor een sterke overheid. De 
volgende alinea’s gaan wat dieper op deze verschuivingen in.  
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In de jaren zeventig pleitte Milieudefensie ervoor de afhankelijkheid van technologie te verminderen 
en zoveel mogelijk terug te keren naar het ‘natuurlijke evenwicht’ (Cramer, 1989: 55). Bij 
Milieudefensie speelde ook de vrees voor een technocratie, waarin de doel-middel relatie om was 
gedraaid: “een slaafs navolgen van wat technisch en met de huidige productiewijze haalbaar heet.” 
(Van Ooyen, 1980: 55). Er was volgens Milieudefensie sprake van een technocratisch denken dat het 
denken van de mensen zelf uitschakelde. Na de BMD waren de argumenten rond technocratie en 
politiek een steeds minder veelgehoord geluid, hoewel Milieudefensie nog steeds geen stevig 
vertrouwen had in moderne technologie. De organisatie bleef pleiten voor gedragsverandering in 
plaats van voor technologische verbeteringen. Zo had Milieudefensie campagnes met leuzen als 
‘Schone auto – valse hoop’ (Milieudefensie Jaarverslag, 1989: 5). De vrees voor een technocratie was 
echter geen punt meer. In de jaren negentig werd men steeds minder pessimistisch over technologie als 
oplossing voor milieuproblemen. Begin jaren nul werd Milieudefensie verweten dat ze te weinig 
nieuwsgierigheid had voor technische ontwikkelingen van deze tijd (Milieudefensie Magazine, 2002b). 
De directeuren van Milieudefensie gaven aan dat ze inderdaad hun technologiestrategie moesten 
verfijnen, maar vonden dat de organisatie ook toen al een bijdrage leverde aan de ontwikkeling van 
nieuwe technieken. Zo prikkelden zij met hun aanhoudende kritiek op autofabrikanten de productie 
van steeds schonere auto’s. Dit is dus een heel ander geluid dan het ‘schone auto – valse hoop’ uit de 
jaren tachtig (Milieudefensie Magazine, 2003). Het nieuwe optimisme strekt echter niet tot 
technologie in het algemeen (Interview Kees Kodde, 2008): “Wij geloven meer in foutvriendelijke 
technologie. Je moet er vanuit gaan dat fouten altijd gemaakt zullen worden. Dus je kunt beter zorgen 
dat de impact van die fouten dan zo klein mogelijk is.”  
 De sturingsbenadering is in relatie tot deze ontwikkelingen ook veranderd. Milieudefensie 
beschreef in de jaren zeventig een groene utopie: een maatschappij waarin mensen in kleine 
gemeenschappen zouden leven, slechts gebruikmakend van duurzame energiebronnen en levend van 
voedsel uit de directe omgeving (Cramer, 1989: 56), typische ‘back to basic’ elementen. De 
organisatie had in de jaren zeventig veel kritiek op de voorlichting van de overheid over kernenergie, 
die volgens haar een democratische besluitvorming in de weg stond (De Volkskrant 1977, Milieu 
Defensie, 1976: 6). Het utopische gedachtegoed rond kleinschaligheid werd in de jaren tachtig steeds 
praktischer ingevuld, waardoor het zijn ideologische lading verloor (Cramer, 1989: 114). Na de BMD 
was Milieudefensie teleurgesteld in de rijksoverheid door haar besluit de uitkomst van de discussie 
naast zich neer te leggen. Milieudefensie werd hierdoor gesterkt in haar opvatting dat de 
besluitvorming meer zou moeten liggen bij lokale overheden en democratischer zou moeten zijn 
(Milieudefensie Magazine, 1985: 19). De BMD had echter wel gezorgd voor een bereidheid meer in 
overleg te treden met de overheid (Cramer, 1989: 99). Nauwere banden met politieke organen zorgden 
ervoor dat Milieudefensie de overheid steeds minder als tegenstander ging zien, en steeds meer 
overleg ging voeren met overheidsinstanties.  
 In de jaren negentig ging Milieudefensie wat meer mee met het heersende ecologische 
moderniseringsdiscours, al sprak zij van een ‘taboe op de discussie over het stellen van grenzen aan de 
groei’ (De Volkskrant, 1990c). De organisatie ging steeds meer lobbyen bij de rijksoverheid, waardoor 
zij het beleid feitelijk hielp te legitimeren. Kritiek op de democratie was dan ook een steeds minder 
gehoord geluid. Milieudefensie ging bedrijven steeds meer pushen schoner te produceren en zette 
steeds minder in op gedragsverandering, een trend die doorzette in de jaren nul. Omdat Milieudefensie 
gelooft dat zij met een pressiestrategie bedrijven kan bewegen schoner te produceren (Milieudefensie 
Magazine, 2003), zijn elementen uit het ecologische moderniseringsdiscours herkenbaar bij 

Figuur 5.1: Verschuivingen binnen het technologiediscours van Milieudefensie over de tijd. 
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Milieudefensie. De organisatie richt zich echter voornamelijk op de overheid, die het sociale dilemma 
moet oplossen door regels en wetten te stellen voor bedrijven. De sturingsfilosofie van Milieudefensie 
kent hierdoor zowel elementen van ecologische modernisering (het samengaan van economische groei 
en een beter milieu, waarbij bedrijven worden geprikkeld door milieuorganisaties) en de meer top 
down benadering (pleidooi voor een sterke overheid). Opvallend is dat deze samengaan met een licht 
pessimistische benadering van moderne technologie. 

5.1.2 Kernenergieframes Milieudefensie  
Verschuivingen binnen diagnostic frame 
In tabel 5.1.1 is te zien hoe de invulling van het diagnostic frame is veranderd over de tijd. De context 
waarin Milieudefensie zich met kernenergie bezighield is over het algemeen breed geweest. 
Kernenergie stond in de jaren zeventig vooral symbool voor een maatschappij die Milieudefensie niet 
wilde. De argumenten tegen kernenergie werden in de jaren tachtig veel minder ingebed in een 
algemene maatschappijkritiek, waardoor de fysieke bezwaren als belangrijkste bleven staan 
(Milieudefensie Magazine, 1984). In de jaren negentig werd het kernenergiedebat steeds meer gevoerd 
in de context van het broeikaseffect. Energiebesparing werd niet langer voorgesteld als oplossing om 
de afhankelijkheid van grootschalige technologieën als kernenergie te verminderen, maar als oplossing 
voor het broeikaseffect (Milieudefensie Jaarverslag 1988: 4; Gelderlander, 1988; De Volkskrant, 
1990c). Er was sprake van een diagnostic shift, die bepalend was voor de invulling van het diagnostic 
frame in de daaropvolgende periodes. 

De tabel laat wat de prioriteit van kernenergie betreft een verbreding zien vanaf de tweede helft van de 
jaren tachtig. Daarvóór was de strijd tegen kernenergie een zeer belangrijk onderdeel van het 
programma. Milieudefensie haalde de Amerikaanse kernenergiediscussie voor het eerst naar 
Nederland, en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de AKB hier (Ronken en Ter Bogt, 
1980: 80; Van den Broek en Meijnen, 1977). Milieudefensie gaf in 1982 aan dat ‘kernwapens evenals 
kernenergie één van de grootste bedreigingen voor het milieu zijn’ (Milieudefensie Magazine, 1982: 
29). Na Tsjernobyl werd kernenergie een steeds minder belangrijk thema voor Milieudefensie. Het 
idee dat de strijd gewonnen was, speelde hier een grote rol, maar ook de opkomst van andere 
problemen. De prioriteit bleef ook in de periodes daarna erg klein. De afgelopen jaren kwam de vraag 
op of Milieudefensie weer meer aandacht moest besteden aan kernenergie, gezien de actuele discussie, 
maar een grote meerderheid van de leden vond van niet (Jaarverslag Milieudefensie, 2006: 50). Dit 
komt volgens Kodde (Interview, 2008) niet zo zeer door het inhoudelijke gevaar van kernenergie, 
maar door de klein geachte kans dat er nog een nieuwe kerncentrale komt. 

De kern van het kernenergieprobleem is over de jaren altijd vrij smal geweest, omdat voor 
Milieudefensie de fysieke bezwaren altijd het belangrijkste zijn geweest. De context waarin men zich 
bezighield met het kernenergieprobleem voegde vaak verschillende argumenten toe, of verlegde de 
focus, maar de kern van de tegenstand tegen kernenergie werd voor Milieudefensie altijd gevormd 
door de milieu- en gezondheidsgevaren.  

 
Verschuivingen binnen prognostic frame 
Het prognostic frame veranderde over de tijd, met als breekpunt de jaren tachtig en negentig. Bij de 
oplossingen en strategieën is een verbreding zichtbaar, bij het object van de strategieën rond 
kernenergie juist een versmalling (zie tabel 5.1.2).  

Tabel 5.1.1: Diagnostic 
frame VMD 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Context Breed: binnen 
maatschappij-
kritiek 

Smal: meer 
onderwerp op 
zichzelf  

Verbreding: meer 
broeikasdiscussie  

Breed: binnen 
klimaat-
verandering 

Prioriteit Smal: hoog Smal: hoog, na 
1986 lager 

Breed: steeds lager Breed: zeer laag 

Probleemkern  
 

Smal: gevaarlijke 
technologie 

Smal: fysieke 
bezwaren  

Smal: fysieke 
bezwaren  

Smal: kern 
onveranderd 
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De verbreding vanaf de jaren tachtig wat de oplossing betreft, is ondermeer een gevolg van de 
veranderingen binnen het beschreven diagnostic frame. De context waarin Milieudefensie zich met 
kernenergie bezighield, veranderde, en daarmee ook de oplossingen die ze bepleitte. Milieudefensie 
zette in Nederland het probleem rond kernenergie op de kaart door in 1972 een motie aan de regering 
te sturen waarin zij om wettelijke maatregelen tegen de gevaren van atoomsplitsing vroeg (Onbekend, 
1972). De voorgestelde oplossing werd al snel rigoureuzer, kernenergie moest verdwijnen uit de 
energievoorziening. Aan het einde van de jaren zeventig ging de organisatie zich steeds meer richten 
op het propageren van zonne-energie in plaats van kernenergie en kolen. Milieudefensie wilde niet 
meer alleen tegen kernenergie strijden, maar ook oplossingen bieden. Tijdens de BMD pleitte ze voor 
de stillegging van Dodewaard en Borssele om het kernafval te minimeren en ook in de jaren negentig 
werd hier op ingezet. In de jaren nul kwam sluiting echter steeds minder aan de orde. Als alternatief 
voor kernenergie en als reactie op het argument dat kernenergie zure regen en klimaatverandering zou 
helpen bestrijden, stelde Milieudefensie doorgaans energiebesparing en het gebruik van duurzame 
energie voor (MDE, 1983b; Milieudefensie Magazine, 1984; Gelderlander 1988, Zwolse Courant, 
1990). De oplossingen waren steeds minder gericht op kernenergie, en steeds meer op het aanpakken 
van klimaatverandering. 
 Een verbreding is ook herkenbaar in de strategieën die Milieudefensie gebruikte. Ze diende in 
de jaren zeventig bezwaarschriften in tegen Borssele en nam deel aan massademonstraties (Website 
Milieudefensie, 2008). Binnen de radicaliserende anti-kernenergiebeweging voelde Milieudefensie 
zich echter steeds minder op haar gemak. Het ging er bij de acties steeds harder aan toe, terwijl 
Milieudefensie pertinent tegen geweld was. De organisatie ging zich dan ook steeds meer richten op 
informatieverschaffing en beïnvloeding van overheidsbeleid (Ronken en Ter Bogt, 1980: 96). 
Juridische tactieken tegen de bestaande kerncentrales werden na Tsjernobyl het belangrijkst (Twentse 
Courant, 1991). Milieudefensie ging herhaaldelijk naar de Raad van State om de vergunningen van de 
nucleaire installaties ongegrond te laten verklaren. Ook organiseerde Milieudefensie ludieke acties om 
het kernenergieprobleem onder de maatschappelijke aandacht te brengen. De focus op overleg 
versterkte in de jaren negentig en nul, het mobiliseren en informeren van de achterban nam in belang 
af. Milieudefensie speelde in de jaren nul alleen nog een rol achter de schermen, in het advies van de 
SER-commissie waarin zij plaats had. Milieudefensie was hierdoor noodgedwongen even met 
kernenergie bezig, ‘een beetje tegen heug en meug’ (Interview Kodde, 2008). Binnen de SER-
commissie ontstond uiteindelijk grote onenigheid over het kernenergieadvies. De milieuorganisaties 
hebben meerdere keren op het punt gestaan om de commissie te verlaten (Het Financiële Dagblad, 
2008d). Veel kennis over kernenergie heeft zij echter niet meer, en ze is genoodzaakt te vertrouwen op 
ander milieuorganisaties voor expertise op dit gebied (Interview Kodde, 2008). 
 Wat het object van de strategieën betreft, is een versmalling zichtbaar. Het informeren van het 
publiek was in de jaren zeventig erg belangrijk, en in de jaren tachtig richtte Milieudefensie zich ook 
specifiek op het lokale overheidsniveau. Ze riep bijvoorbeeld gemeenten op zich uit te spreken tegen 
nieuwe kerncentrales (Haagsche Courant, 1985; Milieudefensie Magazine, 1985). De laatste jaren 
richt Milieudefensie zich rond kernenergie echter alleen nog op de rijksoverheid. 
 

Tabel 5.1.2: 
Prognostic frame 
VMD 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Oplossing  Smal: stoppen  Smal: stoppen, 
en inzetten op 
zonne-energie 

Verbreding: 
duurzame energie 
tegen broeikaseffect, 
kerncentrales dicht 

Breed: duurzame energie 
tegen klimaatprobleem, 
kernenergie hoort hier 
niet bij 

Strategie 
 
 

Smal: 
demonstraties 
en mobilisatie 
achterban  

Smal: tot 
BMD, daarna 
verbreding  

Breed: Steeds meer 
overleg  

Breed: deelname SER  

Strategieobject 
 

Midden: 
overheid en 
informatie 
achterban 

Midden: 
overheid en 
informatie 
achterban 

Smal: vooral 
overheid  

Smal: alleen overheid 
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Verschuivingen binnen motivational frame 
In tabel 5.1.3 is te zien dat ook het motivational frame vooral in de jaren tachtig en negentig een 
omslag heeft gekend, hoewel de mate waarin gebruik werd gemaakt van frame alignment ongeveer 
gelijk bleef. 

Het kernbezwaar van Milieudefensie tegen kernenergie bestond en bestaat uit fysieke argumenten, 
maar de gehele argumentatie was breder en meer verbonden met contextfactoren, zoals de 
argumentatie van anderen. Het technologiediscours had invloed op de afbakening van het 
kernenergieprobleem in de jaren zeventig: kernenergie werd afgeschilderd als een fatale technologie. 
De argumentatie in de jaren zeventig werd hierdoor beïnvloed, maar werd ook sterk bepaald door de 
nauwe contacten met andere organisaties die zich uitlieten tegen kernenergie. Wantrouwen in de 
veiligheid en de relatie tussen kernenergie en atoomwapens waren belangrijke argumenten. Deze 
brede argumentatie werd gevoed door het maatschappijkritische draagvlak in deze periode. 
Milieudefensie richtte haar pijlen sterk op de overheid en had grote kritiek op haar voorlichting over 
kernenergie (De Volkskrant 1977, Milieudefensie, 1976: 6). Politieke en fysieke argumenten maakten 
een groot deel uit van de argumentatie in de jaren zeventig (De Gooi- en Eemlander, 1977; 
Milieudefensie, 1976:6). 
 In de jaren tachtig ging Milieudefensie zich meer richten op de oplossingenkant. Het 
noodzaak- en kostenargument werd steeds belangrijker: kernenergie was door energiebesparing en de 
ontwikkeling van duurzame energiebronnen niet nodig voor problemen rond de energievoorziening en 
zure regen (MDE, 1983b; Milieudefensie, 1984; Trouw, 1984c; NRC, 1984; AD, 1984). Na de BMD 
kreeg vooral het draagvlakargument een impuls, aangezien de uitslag van de BMD, en daarmee de 
maatschappelijke opinie, de bouw van nieuwe kerncentrales niet ondersteunde (Trouw, 1984c; NRC, 
1984b; Milieudefensie Magazine, 1984; Winschoter Courant, 1985). Naar aanleiding van de vondsten 
van de groep ‘De Wraak van jonkheer mr. De Brauw’ (zie box 4.4) kwam het politieke argument weer 
even terug (Milieudefensie, 1985). Verder werd ook verwezen naar het verleden: de bouw van 
kerncentrales was al eens eerder tegengehouden, dat zou vast nog wel een keer lukken (Winschoter 
Courant, 1985). De fysieke argumenten bleven standvastig over de tijd en weinig afhankelijk van 
gebeurtenissen en politieke omstandigheden.  

Na Tsjernobyl werd het draagvlakargument zeer belangrijk: er werd gewezen op 
wetenschappers, gemeenten en individuen die zich achter het standpunt van Milieudefensie hadden 
geschaard (De Gelderlander, 1988). Het noodzaakargument kwam vanaf eind jaren tachtig steeds meer 
te staan in termen van het broeikaseffect (De Gelderlander, 1988; De Volkskrant, 1990c). De laatste 
jaren zijn vooral het fysieke argument en het kostenargument belangrijk geweest. Milieudefensie wijst 
niet zozeer op het feit dat kernenergie geen bijdrage kan leveren aan de bestrijding van 
klimaatverandering, maar vooral dat er teveel fysieke nadelen aan zitten -“afval, duur, eindig, 
ongelukken, uitstoot wieg tot graf” (Website Milieudefensie, 2008)-, en dat het duur is (BN/De Stem, 
2008).  

5.2 Wereld Natuur Fonds (WNF)  
Het WNF is een grote natuurbeschermingsorganisatie met een internationaal blikveld. Het WNF heeft 
als onderliggend motto dat economische en natuurbelangen hand in hand kunnen gaan (Website WNF, 
2008). Men zoekt dan ook actief de samenwerking op met andere partijen. Door voorbeeldprojecten 

Tabel 5.1.3: 
Motivational 
frame VMD 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Argumentatie Breed: veel 
verschillende 
argumenten 

Breed: veel 
verschillende 
argumenten 

Smal: vooral fysieke 
bezwaren in context 
broeikaseffect 

Smal: vooral 
fysieke bezwaren in 
context 
klimaatverandering 

Frame alignment Breed: 
argumentatie 
paste bij issues 
in samenleving 

Breed: 
argumentatie in 
lijn met uikomst 
BMD 

Breed: argumentatie 
gevoelig voor 
afnemende aandacht 
(potentiële) achterban 

Breed: argumentatie 
gevoelig voor 
afnemende aandacht 
(potentiële) 
achterban 
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Box 5.3: Kerngegevens WNF 
• Oprichting: 1962 
• Donateurs (’07): Ruim 935.000 
• Inkomsten (’06): Ruim € 50 mln. 
• Inkomstenbronnen: 48% 

donaties;  
• 31% NPL; 11% nalatenschappen; 

6% subsidies; 4% bedrijven 
• Scope: M.n. Internationaal 
• Aanpak: Samenwerking; 

partnerships; dialoog; 
bewustmaking 

probeert het WNF natuurbescherming bij de lokale bevolking 
en de overheid navolging te laten vinden. Door dialoog tracht 
het WNF overheden, publiek en bedrijfsleven te inspireren en 
te overtuigen van noodzakelijke veranderingen. Het doel van 
het WNF is vooral oplossingen te faciliteren, in plaats van 
problemen te agenderen (Interview Pols, 2008).  

Bedrijven spelen een belangrijke rol in het vinden van 
oplossingen bij het WNF. Zo werkt de organisatie samen met 
Essent aan groene energie, met houtbedrijven aan duurzaam 
bosbeheer en met Unilever aan duurzame visserij. 

5.2.1 WNF en technologie 
Het WNF liet zich niet expliciet uit over moderne technologie, maar over de tijd is zij altijd vrij 
optimistisch geweest over de mogelijkheden van de techniek als oplossing voor problemen. De 
organisatie is hier wel meer randvoorwaarden aan gaan stellen, maar is altijd vrij optimistisch 
gebleven. De grote rol die het WNF eerder toedichtte aan de overheid heeft plaatsgemaakt voor een 
geloof in partnerships met bedrijven, en past dan ook binnen het ecologische moderniseringsdiscours. 
In figuur 5.2 zijn de ontwikkelingen gevisualiseerd. 

Het WNF was in de eerste jaren van zijn bestaan vooral gericht op het behoud van specifieke soorten 
en natuurgebieden over de hele wereld. In de jaren zeventig en tachtig kwam echter het besef op dat 
natuurproblemen steeds meer milieuproblemen waren geworden (Van Noordwijk-van Veen, 1986: 11). 
De grensoverschrijdende zure regen, die de bossen aantastte, kon niet bestreden worden door het 
aankopen van die bossen. De visie van het WNF ten opzichte van de probleemoorzaken veranderde 
hierdoor en de organisatie ging andere methoden gebruiken. De aandacht voor bedreigde diersoorten 
uit de beginjaren werd verbreed naar aandacht voor hele ecosystemen (Van Noordwijk-van Veen, 
1986: 13). Het WNF richtte zich in de jaren zeventig en tachtig expliciet op overheden. In het eerste 
nummer van het blad Panda schreef een bestuurslid: ‘Het WNF beschouwt zijn werkzaamheden als 
van voorbijgaande aard, op den duur zullen de parlementen van de landen ertoe moeten overgaan hun 
steun te geven’ (Van Noordwijk-van Veen, 1986: 18). De maatschappij- en technologiekritiek die bij 
veel organisaties belangrijk was, was bij het WNF niet te herkennen.  
 De benodigde verandering leek er via de overheid echter niet te komen: de milieuproblemen 
werden alleen maar serieuzer en complexer. Langzamerhand ging de organisatie zich dan ook steeds 
meer op de industrie richten, in de hoop bedrijven te kunnen overtuigen van de noodzaak schoner te 
produceren. “Ecologisch verantwoorde oplossingen blijken op den duur ook economisch verantwoord 
te zijn. Het primaat van de ecologie boven de economie wordt steeds meer aanvaard.” (Van 
Noordwijk-van Veen, 1986: 11). In 1994 werkte het WNF bijvoorbeeld met partners aan de 
ontwikkeling van een prototype van ‘de meest zuinige en schone koelkast ter wereld’ (Gelders 
Dagblad, 1994).  

Het WNF had en heeft een pragmatische inslag. Sterke oordelen over de onbeheersbaarheid 
van technologie zul je dan ook niet snel horen bij deze organisatie (Interview Pols, 2008). Het WNF 
vindt wel dat er een gedragsverandering moet komen bij mensen, maar er is ook een vertrouwen dat je 

Figuur 5.2: Verschuivingen binnen het technologiediscours van WNF over de tijd. 
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met duurzame technieken oplossingen kan bieden (Interview Pols, 2008). Het WNF spreekt bedrijven 
aan op hun verantwoordelijkheden hierin, het verwacht van een bedrijf dat het binnen zijn marges alles 
doet om zo schoon mogelijk te produceren. Dit kan volgens het WNF alleen door langdurige 
partnerships en compromissen (Milieudefensie Magazine, 2002b). Het hoort bij een bedrijf om winst 
te maken, het WNF vindt dan ook dat de verantwoordelijkheden op de juiste plek moeten worden 
gelegd. Het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om schoner te produceren, en de overheid heeft de 
verantwoordelijkheid om normen te stellen (Interview Pols, 2008). Het WNF wijst daarbij op de 
technische mogelijkheden om in 2050 een totaal schone energievoorziening te hebben, zolang 
iedereen zijn verantwoordelijkheid daarin opneemt.  

5.2.2 Kernenergieframes WNF  
Verschuivingen in diagnostic frame 
Zoals in tabel 5.2.1 is te zien, is het diagnostic frame van WNF altijd breed geweest. Dit betekent dat 
het WNF zich nooit specifiek op kernenergie heeft gericht, maar het standpunt hierover vooral werd 
gevormd in het kader van andere vraagstukken.  

Het WNF leek zich lange tijd niet te mengen in de steeds heftiger wordende kernenergiediscussie van 
de jaren zeventig. Pas tijdens de BMD leek het erop dat er een discussie over kernenergie binnen het 
bestuur van de organisatie ontstond (MDE, 1983a: 39). Later uitte de organisatie zich alleen over 
kernenergie in het kader van klimaatverandering. De context waarin het WNF zich met kernenergie 
bezighield is dus altijd breed geweest. De organisatie richtte zich nooit specifiek op kernenergie, maar 
gaf haar mening in het kader van andere omstandigheden. Over de prioriteit van kernenergie kan men 
dan ook kort zijn: die is altijd laag geweest. Dat kernenergie nog steeds geen ‘hot issue’ is bij het 
WNF laat hun partnership met Essent duidelijk zien. Essent is mede-eigenaar van kerncentrale 
Borssele. Het WNF is een belangrijk samenwerkingsverband met Essent aangegaan voor de 
ontwikkeling van ‘groene stroom’. De kernenergieactiviteiten waren geen breekpunt, ook niet nu 
Borssele langer openblijft (Interview Pols, 2008).  

Wat betreft de kern van het probleem is het WNF een interessante organisatie binnen de 
milieubeweging. Er is namelijk een omslag te herkennen in haar standpunt over kernenergie. Lange 
tijd slaagde het WNF erin zich buiten de kernenergiediscussie te houden. Tijdens de BMD werd het 
WNF echter haast ‘gedwongen’ haar visie duidelijk te maken, aangezien haast alle organisaties dit 
deden - van nudismevereniging ‘De Vrije Vogels’ tot de ‘Vereniging van Huisvrouwen’ toe (MDE, 
1983b). Tijdens de BMD gaf het WNF aan verreweg het meeste belang te hechten aan het bestrijden 
van natuur- en milieuvervuiling, efficiënt energieverbruik en energiebesparing. Aan het punt ‘het 
verminderen van de risico’s en gevaren van de energievoorziening voor de samenleving’ hechtte het 
WNF geen waarde (MDE, 1983a: 28). Ook gaf het WNF aan dat kleinschaligheid niet per se 
energiebesparend was. WNF gaf de voorkeur aan ‘evenveel’ gebruik van kernenergie, maar wanneer 
er niet snel genoeg kon worden overgegaan op duurzame energiebronnen moest ‘meer’ kernenergie 
worden gebruikt (MDE, 1983a: 30). Bij de doelstellingen van het WNF pasten alle maatregelen, die 
een verdergaande vervuiling van bodem, water en lucht tegengingen, en die niet-vernieuwbare 
grondstoffen spaarden (MDE, 1983b: 240). Kernenergie leverde in hun visie geen directe problemen 
op voor deze doelstellingen. De organisatie had wel moeite met het dumpen van afval in zee. Het afval 
moest op land worden opgeborgen, totdat verwerkingstechnieken beschikbaar kwamen. Het WNF had 
duidelijk een heel wat optimistischere kijk op de ontwikkeling van zulk soort technieken dan de AKB 
in deze tijd.  

Tabel 5.2.1: 
Diagnostic frame WNF 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Context 
 

Breed: 
kernenergie 
geen issue 

Breed: 
kernenergie juist 
evt. oplossing  

Breed: kernenergie 
als slechte oplossing 
tegen broeikaseffect 

Breed: kernenergie 
binnen discussie 
klimaatverandering 

Prioriteit Breed: geen  Breed: geen  Breed: zeer laag Breed: zeer laag 
Probleemkern 
 

Geen 
standpunt 

Midden: afval Breed: niet de goede 
oplossing tegen 
broeikaseffect  

Breed: niet de goede 
oplossing tegen 
klimaatverandering 
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 Een omslag in het denken over kernenergie werd hoogstwaarschijnlijk ingegeven door de 
ramp in Tsjernobyl en de maatschappelijke weerstand tegen kernenergie die dit tot gevolg had, hoewel 
hier geen concreet omslagpunt voor aan te wijzen is. In het maandblad Panda ging het WNF niet in op 
de kernramp in de Oekraïne, terwijl het eerder hierin wel zijn standpunt rond de BMD aan de leden 
meedeelde (Panda, 1982). Wel is bekend dat er 4 maanden na de kernramp een probleem was ontstaan 
bij het WWF op internationaal niveau. WWF was altijd buiten het kernenergiedebat gebleven, maar 
veel organisaties op nationaal niveau hadden zich uitgesproken tegen kernenergie. Men kon geen 
overeenstemming bereiken en besloot dat de organisaties van mening mochten verschillen over het 
kernenergieprobleem (The Times, 1986). Het zou kunnen dat het WNF één van de organisaties was 
die zich uitspraken tegen kernenergie, hoewel hier niets van terug te vinden is. Een omslag is te 
verklaren door het feit dat kernenergie haar doelstellingen niet bleek te ondersteunen (kernenergie kon 
kennelijk ook desastreus zijn voor de natuur) en doordat de Nederlandse bevolking (en daarmee de 
achterban) zo sterk gekant was tegen kernenergie. Een andere verklaring voor de omslag ligt in de 
aanstelling van een nieuw hoofd van de afdeling klimaat in de jaren negentig. Deze nieuwe 
medewerker maakte de overstap naar het WNF na jaren bij Milieudefensie te hebben gewerkt en zeer 
actief te zijn geweest binnen de AKB. Waarschijnlijk is deze diagnostic shift de uitkomst van een 
samenloop van de genoemde omstandigheden. 

In 1994 werd het WNF er in een krant van ‘beschuldigd’ kernenergie in te willen zetten tegen 
klimaatverandering. Hier reageerde de organisatie fel op: men had inderdaad laten onderzoeken welke 
manieren van energieopwekking geen CO2 uitstootten, maar vond aan kernenergie teveel nadelen 
zitten. “Het WNF koos, kiest en zal niet kiezen voor kernenergie”, reageerde de toenmalige directeur 
van het WNF (Gelders Dagblad, 1994). Klare taal dus, en geheel anders dan tien jaar daarvoor! Ook 
op internationaal niveau kwam er een duidelijk standpunt waarin kernenergie veroordeeld werd, 
ondermeer ingegeven door de onderhandelingen over het Kyoto-protocol, om kernenergie buiten het 
Clean Development Mechanism te houden (Interview Pols, 2008). Het WNF is niet principieel tegen 
kernenergie, maar tegen kernenergie zoals deze technologie er nu voorstaat (Interview Pols, 2008). 
Wanneer het afvalprobleem wordt geminimaliseerd tot vijftig jaar, zal dit standpunt mogelijk 
heroverwogen worden.  
 
Verschuivingen in prognostic frame 
Het oplossingsgerichte karakter van het WNF uitte zich in de strategieën en oplossingen die door de 
organisatie werden aangedragen, van enige radicaliteit is dan ook geen sprake. Hierdoor is het 
prognostic frame op de meeste punten breed, zoals te zien is in tabel 5.2.2. Aangezien kernenergie pas 
na Tsjernobyl als een probleem werd ervaren door het WNF, zal hier aandacht worden besteed aan 
prognostic framing in de periodes na deze kernramp.  

In de jaren negentig liet het WNF onderzoeken op welke manieren het broeikaseffect tegen te gaan 
was en tegelijkertijd toch economische groei te realiseren. De conclusie van het onderzoek was dat een 
CO2-reductie van 80% kon worden gerealiseerd, met een behoud van 2% economische groei, zónder 
de inzet van kernenergie, door de ontwikkeling van energiezuinige technologie en verdergaande 
energiebesparing (Gelders Dagblad, 1994). Een strategie specifiek gericht op kernenergie had en heeft 
de organisatie niet. Dit komt omdat de dreiging en de te behalen winst te klein zijn: “Borssele staat er, 
die krijg je op dit moment toch niet weg” (Interview Pols, 2008).  

WNF gelooft dat het gebrek aan alternatieven de sterkste kant is van kernenergie (Interview 
Pols, 2008): “De kracht van kernenergie is niet dat er allemaal vieze vuile lobbyisten achter zitten, of 
dat de overheid zich laat meesleuren.” Het belangrijkste middel in de strijd tegen kernenergie is dus te 
zorgen dat er alternatieven zijn. De belangrijkste strategie van het WNF hierin is om partners te 
zoeken in het bedrijfsleven om duurzame energie mee te ontwikkelen. In de tweede plaats richt het 

Tabel 5.2.2: 
Prognostic frame WNF 

Jaren 
‘70 

Jaren 
‘80 

Jaren ’90 Jaren ’00 

Oplossing - - Breed: schone technologie om 
broeikaseffect aan te pakken. 

Breed: schone technologie om 
klimaatprobleem aan te pakken.  

Strategie 
 

- - Breed: Partnerships met 
bedrijfsleven 

Breed: Partnerships met 
bedrijfsleven 

Strategieobject - - Smal: Bedrijven Smal: Bedrijven 
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Box 5.4: Kerngegevens SNM 
• Oprichting: 1972 
• Donateurs (’07): 6259 
• Inkomsten (’06): Ruim € 5 mln.
• Inkomstenbronnen (‘06): 56% 

subsidies; 36% NPL; 5% 
fondsen/ bedrijven; 3% donaties 

• Scope: Nationaal 
• Aanpak: Coalitievorming; 

partnerships met allerlei actoren; 
publiciteit; juridische stappen 

WNF zich pas op de overheid. Het WNF zoekt naar alternatieven voor kernenergie en kolen, maar 
voert niet expliciet campagne tegen kernenergie. Compromissen sluiten is deel van de kerntaak van 
het WNF. Het WNF heeft nooit goedgekeurd dat Essent kernenergie produceert, maar heeft dat in een 
compromis geaccepteerd, zodat het concept ‘groene stroom’ ontwikkeld kon worden (Interview Pols, 
2008).  
 
Verschuivingen in motivational frame 
Ook het motivational frame is alleen relevant vanaf de jaren negentig, omdat eerder geen argumentatie 
gebruikt werd door het WNF. Tabel 5.2.3 laat zien dat dit frame niet veranderd is: de argumentatie is 
smal, het gebruik van frame alignment breed.  

Het WNF haalde in de jaren negentig voornamelijk het noodzakelijkheidargument aan rond 
klimaatverandering, maar ook fysieke argumenten en het draagvlakargument. Het draagvlakargument 
kreeg echter steeds minder waarde in de jaren nul, omdat de maatschappelijke opinie langzaamaan 
veranderde. Het wijzen op de noodzaak en het afvalprobleem lijken daardoor nu de belangrijkste 
argumenten voor het WNF (Website WNF, 2008). Het internationale ‘WWF position statement 
nuclear power’ (2003), dat WNF onderschrijft, voegt hier nog een breed scala aan andere argumenten 
aan toe. Het laat zich opvallend sterk negatief uit over kernenergie (‘particularly dangerous and 
difficult to control’), een uiting die bij het WNF niet in deze termen terug te vinden is, net als het brede 
scala aan argumenten.  
 De doelgroep van het WNF is, naast het bedrijfsleven, een breed publiek. Als Milieudefensie 
zich richt op de kosmopoliet, dan zou je van WNF kunnen zeggen dat het zich richt op de SBS-kijker 
(Interview Pols, 2008). “Wij vertegenwoordigen 1 op de 6 gezinnen. Daarom voeren we ook veel 
bredere publieke campagnes. We maken ook onze boodschap minder hard, want als je de brede 
samenleving probeert aan te spreken en te vertegenwoordigen, dan pas je je boodschap daar ook op 
aan.” Dit zou kunnen verklaren waarom de harde bewoordingen van WWF International niet terug te 
vinden zijn bij het WNF. De SBS-kijker ziet liever babyneushoorntjes dan beelden van Tsjernobyl. 
Het WNF laat de informatievoorziening ook afhangen van de vraag. “Als een onderwerp de mensen 
niet interesseert, dan ga je daar niet uitgebreid op in.” Wanneer mensen op de site bijvoorbeeld vaker 
de term ‘kernenergie’ intypen, dan is dat een signaal aan het WNF dat de situatie veranderd is. Er is 
dus sprake van frame alignment: afstemming van de boodschap op de achterban. 

5.3 Stichting Natuur & Milieu (SNM) 
Stichting Natuur & Milieu (SNM) richt zich vooral op de 
overheid. Ze gebruikt hiervoor voornamelijk ‘conventionele 
acties’: deelname aan inspraakprocedures, juridische acties, 
lobbyactiviteiten, educatie en voorlichting (Van der Heijden, 
2002: 78). Volgens Van der Heijden is SNM de “meest 
geprofessionaliseerde en waarschijnlijk ook de meest 
invloedrijke Nederlandse milieuorganisatie”. SNM heeft altijd 
een pragmatische en gematigde inslag gehad. Ze werkt nauw 
samen met andere natuur- en milieuorganisaties. Er wordt vooral 
veel samengewerkt met de Provinciale Milieufederaties.  
 De laatste jaren zijn de lobbyactiviteiten uitgebreid met 
enkele campagnes, die wel altijd ten doel staan aan het lobbywerk (Interview Wit, 2007). Er wordt ook 
steeds vaker samengewerkt met bedrijven, maar ook deze coalities zijn bedoeld als voorbeelden op 
basis waarvan de overheid generiek beleid kan maken. SNM probeert met oplossingen te komen en 
draagvlak te creëren. Ze doet dit in vergelijking tot andere milieuorganisaties wat meer achter de 
schermen. 

Tabel 5.2.3: 
Motivational frame WNF 

Jaren 
‘70 

Jaren 
‘80 

Jaren ’90 Jaren ’00 

Argumentatie  - - Smal: fysieke bezwaren in 
context broeikaseffect 

Midden: bezwaren in context 
klimaatverandering 

Frame alignment - - Breed: vrij gevoelig voor 
aandacht achterban 

Breed: vrij gevoelig voor 
aandacht achterban 
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5.3.1 SNM en technologie 
Ook SNM heeft doorgaans aan de optimistische kant van de technologiematrix gelaveerd. Bovendien 
heeft ze zich sterk gericht op de overheid. Uit deze paragraaf blijkt dat bij SNM zowel elementen van 
de technological-fix benadering als het ecologische moderniseringsdiscours terug te vinden zijn.  

In de jaren zeventig streefde SNM naar praktische aanpassingen om milieubescherming te waarborgen, 
en haalde daar veel minder dan Milieudefensie de maatschappelijke context bij aan. Milieuproblemen 
werden door SNM nog voornamelijk als een ecologisch en niet als maatschappelijk probleem gezien. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat SNM ontstond uit de samenwerking tussen drie traditionele 
natuurbeschermingsorganisaties (waaronder Natuurmonumenten) en haar denkbeelden in de jaren 
zeventig daar nog veel gelijkenis mee vertoonden. Haar visie ten opzichte van technologie was 
daardoor weinig expliciet (Cramer, 1989: 54). SNM verzette zich tegen concrete, grootschalige 
projecten vanwege hun milieubelasting, maar ontwikkelde geen alternatieve visie. Het verschil met 
Milieudefensie zat vooral in de pragmatische aanpak van SNM. SNM werd bovendien te ‘elitair’ 
geacht (Cramer, 1989: 43). In de jaren zeventig werd nog wel eens getracht de organisaties dichter tot 
elkaar te brengen, maar zonder resultaat. SNM zou na één zo’n bijeenkomst afscheid hebben genomen 
van Milieudefensie met de woorden: ‘We all believe in the same God. You in your way and we in His 
way’ (Tellegen, 1987: 6). 

Echter, in de loop van de jaren zeventig werden de verschillen wat minder groot en werd SNM 
iets meer beïnvloed door de heersende maatschappijkritiek. Een visie van SNM uit 1981 staat dan ook 
vol met oproepen tot maatschappijverandering (Tellegen, 1987: 7). In de tweede helft van de jaren 
tachtig was het streven naar maatschappij- en gedragsveranderingen al weer flink bekoeld in het no-
nonsense klimaat van die tijd. SNM probeerde haar kritiek op een constructieve manier te brengen om 
gehoord te worden in de politiek, ideologische discussies werden zoveel mogelijk naar de achtergrond 
geschoven (Cramer, 1989: 81). In de jaren tachtig was SNM in meer dan 70 adviescolleges 
vertegenwoordigd (Van Noort, 1988: 218). In de periodes daarna werden deze aantallen wat kleiner, 
maar nog steeds aanzienlijk (Van der Heijden, 2000: 78).  

De aandacht verschoof bij SNM in deze periode naar de ontwikkeling van concrete technische, 
chemische en biologische kennis over milieuvervuiling. Dit leidde tot een sterke expertisebenadering. 
De visie op technologie werd duidelijker omlijnd door het opstellen van alternatieve scenario’s en 
technieken. De technologievisie van SNM is nooit zo afwijzend en pessimistisch geweest als die van 
Milieudefensie, en tegenwoordig is niets meer terug te vinden van puur morele tegenwerpingen. “De 
toekomst biedt nieuwe uitdagingen met het klimaatprobleem en energievoorzieningszekerheid, en dan 
moet je altijd elke technologie opnieuw beschouwen” (Interview Wit, 2007). 

SNM richtte zich de afgelopen jaren steeds minder alleen op de overheid. Ze doet nu ook 
campagnes richting het publiek en werkt samen met bedrijven. Zo heeft SNM een programma 
(Economie Light) dat Nederlandse bedrijven stimuleert schoner te produceren en efficiënter om te 
gaan met grondstoffen en energie (Website Natuur en Milieu, 2008). De grote rol die aan de overheid 
werd toegedicht begint dus bij SNM ook steeds meer aangevuld te worden met ecologische 
moderniseringsaspecten: bedrijven kunnen ook uit zichzelf overstappen op een schonere productie. 

Figuur 5.3: Verschuivingen binnen het technologiediscours van SNM over de tijd. 
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5.3.2 Kernenergieframes SNM 
Verschuivingen in diagnostic frame 
Het diagnostic frame wordt gekenmerkt door verbreding in de jaren negentig, zoals zichtbaar in tabel 
5.3.1.  

In de jaren zeventig pleitte SNM vooral voor een discussie over het energiebeleid, die er vervolgens 
kwam in de vorm van de BMD. Tijdens de BMD verweet SNM de regering te optimistisch te zijn over 
de oplossingen voor kernafval, een bezwaar dat SNM kernenergie deed afkeuren (MDE, 1983b: 233). 
De heersende technologiekritiek van begin jaren tachtig had weinig invloed op de afbakening van het 
kernenergieprobleem bij SNM. Over kolencentrales was ze terughoudend, maar minder afkeurend dan 
over kernenergie. “De alternatieve weg naar een uitgekiende elektriciteitsproductie en -gebruik, 
zonder de logge kerntechnologie en met moderne geavanceerde technieken, zal Nederland op het 
goede been zetten voor een goede industriële toekomst” (Natuur en Milieu, 1984). De ecologische 
moderniseringsdenkbeelden werkten hier dus toen al door in de afbakening van het 
kernenergieprobleem. Het probleem lag bij kérnenergie, niet zozeer bij technologie in het algemeen. 
De afbakening van het kernenergieprobleem was hierdoor dus veel smaller dan bij de AKB. In de 
jaren tachtig wees SNM dan ook vaak op het feit dat ‘zolang het probleem rond kernafval niet was 
opgelost’ kernenergie geen optie was. Daarbij zette ze wel scherpe kanttekeningen bij het optimisme 
over het snel vinden van oplossingen (De Volkskrant, 1985).  
 De probleemafbakening veranderde in de jaren negentig niet sterk ten opzichte van de tweede 
helft van de jaren tachtig. De insteek bleef rationeel: de voordelen van kernenergie wogen niet tegen 
de nadelen op. De soms felle afwijzing van kernenergie en de veroordeling van de bestaande 
kerncentrales wijst er echter op dat het onderwerp gevoeliger lag dan de objectieve kosten-baten 
afweging deed vermoeden. Een worsteling tussen meepraten en een toch vrij diepgewortelde afkeer 
van kernenergie mondde nog al eens uit in dubbelzinnigheid. Zo nam SNM ondanks haar felle kritiek 
deel aan een adviesraad om kerncentrales veiliger te maken (Interview Bannink, 2007). De fysieke 
argumenten lijken zowel in de jaren tachtig als negentig, het zwaarste te hebben gewogen. 

In de tweede helft van de jaren negentig kreeg kernenergie als onderwerp steeds minder 
prioriteit bij SNM. Pas anderhalf jaar geleden is SNM weer actief bezig geweest met kernenergie, door 
de Borssele-deal. Dit had echter meer te maken met de lage waardering van de deal, dan met het 
langer openhouden van Borssele (Interview Wit, 2007). De laatste jaren kwam de vraag op of 
kernenergie een oplossing is voor klimaatverandering. Ook door de energievoorzieningszekerheid en 
stijgende olieprijzen kwam kernenergie meer aan bod. “Wij zijn niet per definitie tegen kernenergie. 
Wij vinden het gegeven de huidige stand van de economie nog niet duurzaam en aanvaardbaar” 
(Interview Wit, 2007). SNM heeft de scenario’s door ECN laten doorrekenen, en daaruit bleek dat 
kernenergie niet nodig is. Wit kan zich voorstellen dat wanneer er over een aantal jaar een inherent 
veilige reactor is gebouwd en als er een afvaloplossing is gevonden, dat SNM dan serieus moet 
nadenken of de nadelen van kernenergie niet zodanig klein geworden zijn dat ze niet meer opwegen 
tegen de voordelen. Dat is nu echter nog niet het geval, “voorlopig althans” (Interview Wit, 2007). De 
nadruk ligt nu op energiebesparing en duurzame energie. Als dat niet genoeg is, is SNM eerder 
geneigd te kijken naar schone fossiele brandstoffen, dan naar kernenergie. Een reactie van SNM in de 
Volkskrant (2007) is kenmerkend voor hun ‘kosten-baten frame’: “Ondanks vele subsidies voor 
kernenergie is er de afgelopen decennia niets wezenlijks veranderd aan de nadelen ervan. Helaas, want 
het zou natuurlijk prachtig zijn als er een energieoptie bij kwam.”  

Tabel 5.3.1: 
Diagnostic frame SNM 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Context 
 

Smal: 
onderwerp op 
zich, eind ’70 
verbreding 

Smal: tijdens BMD 
meer in 
maatschappelijke 
context, verder smal 

Verbreding: als 
slechte oplossing 
tegen 
broeikaseffect 

Breed: binnen 
discussie klimaat-
verandering 

Prioriteit Smal: hoog Smal: hoog Verbreding: lager Breed: laag 
Probleemkern 
 

Smal: 
groot aantal 
(fysieke) 
bezwaren 

Smal: groot aantal 
(fysieke) bezwaren 

Verbreding: 
onnodig en fysieke 
bewaren  

Breed: Meer 
nadelen dan 
voordelen  
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Verschuivingen in prognostic frame  
Het prognostic frame van SNM is vrij standvastig over de tijd, zoals te zien is in tabel 5.3.2. De 
voornaamste verandering is zichtbaar in de oplossing die de organisatie bepleitte: deze is breder 
geworden. In de jaren tachtig (vooral ná Tsjernobyl) en negentig pleitte de organisatie voor de directe 
en permanente sluiting van Dodewaard en Borssele. Vooral Dodewaard moest volgens SNM dicht, 
omdat deze niet aan de veiligheidseisen voldeed (Reijnders, 1986; De Waarheid, 1988; Natuur en 
Milieu, 1990). De oplossing was dus nog direct op het oplossen van het probleem rond kernenergie 
(afval, veiligheid) gericht. In de laatste periode werd eigenlijk geen aandacht meer besteed aan de 
bestaande kerncentrales, en werd het debat alleen nog gevoerd rond nieuwe kerncentrales als reactie 
op de (klimaatverandering-) argumenten van anderen. De voorgedragen oplossingen, zoals het 
toepassen van duurzame energiebronnen zijn geen oplossingen bedoeld voor het kernenergieprobleem, 
maar tegen klimaatverandering. 

De strategie van SNM is over de jaren vrij breed geweest. De organisatie heeft enerzijds altijd 
deelgenomen aan adviesraden (zoals de AER) en heeft anderzijds voornamelijk gebruik gemaakt van 
petities en juridische procedures. Deze strategieën waren altijd gericht op de overheid. De strategie 
van de organisatie kwam niet altijd overeen met haar oplossing voor het kernenergieprobleem. Aan de 
ene kant spande ze procedures aan tegen de bestaande kerncentrales. Ze liet zich in de media krachtig 
uit over de oplossing die ze voorhanden zag: direct stoppen met kernenergie. Vooral na Tsjernobyl liet 
zij geen twijfel bestaan over haar standpunt, SNM zou “geen mogelijkheid onbenut laten om de bouw 
van nieuwe kerncentrales tegen te gaan en de bestaande kerncentrales te laten sluiten” (Reijnders, 
1986: 12). Aan de andere kant was er een grote drang tot ‘meepraten’. Zo wees SNM de overheid erop 
dat ze beter onderzoek kon laten doen naar inherent veilige kerncentrales, in plaats van naar de 
gangbare lichtwaterreactoren (Reijnders, 1986:11). In een brief aan EZ liet SNM in 1992 weten dat 
zolang de (voornamelijk fysieke) bezwaren niet waren opgelost, kernenergie niet paste binnen 
duurzame ontwikkeling (Natuur en Milieu, 1992). In 1994 gaf SNM aan dat de derde generatie 
kerncentrales qua veiligheid een grote sprong voorwaarts waren, maar dat deze optie voorlopig nog 
niet beschikbaar was. Er moest eerst een oplossing gevonden worden voor de nadelen voordat er aan 
de bouw van nieuwe centrales kon worden begonnen (Management Team, 1994: 68). SNM ging dus 
een stuk verder in het meedenken over kernenergie dan andere milieuorganisaties. Deze haast 
ambivalente houding typeert SNM door de jaren heen. De technologievisie van SNM past goed bij 
deze pragmatische houding: wanneer er inherent veilige kerncentrales zijn, dan ziet SNM niet meer 
zoveel problemen. Deze rationele inslag komt voort uit het ‘expert-driven’ karakter van de organisatie. 
Bovendien vertegenwoordigt SNM vooral een indirecte achterban, waardoor zij minder 
verantwoordelijkheid hoeft af te leggen voor dit ‘ambivalente’ gedrag. SNM kan het zich veroorloven 
in de media een stevig standpunt neer te zetten, en vervolgens in de politieke context compromissen te 
sluiten en te zoeken naar oplossingen.  
 De oplossingen die SNM voorstelde, waren over het algemeen niet in termen van 
gedragsverandering gesteld, maar werden in de techniek gezocht. Er werd wel sterk gepleit voor 
energiebesparing, maar er werd ook vaak op gewezen dat deze energiebesparing tot stand kon komen 
door efficiëntere manieren van energieopwekking, zoals warmte/krachtkoppeling, 
“elektriciteitsbesparende apparatuur in plaats van kerncentrales” (Natuur en Milieu, 1984) en 

Tabel 5.3.2: Prognostic 
frame SNM 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Oplossing Smal: onnodig 
maken door 
energiebesparing 
en efficiëntere 
technologieën 

Smal: onnodig 
maken, plus 
eerst probleem 
kernafval 
oplossen 

Verbreding: 
schone 
technologie en 
kerncentrales 
sluiten 

Breed: schone 
technologie tegen 
klimaatprobleem, 
nieuwe kerncentrales 
onnodig 

Strategie 
 

Breed: juridische 
procedures/ 
petities/ 
adviesraden 

Breed: 
adviesraden 
(Bijv. zo’n 70 in 
1984) 

Breed: advies en 
overleg, 
juridische 
procedures 

Breed: advies en 
overleg 

Strategieobject Smal: overheid Smal: overheid Smal: overheid Smal: overheid 
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Box 5.5: Kerngegevens Greenpeace NL 
• Oprichting: 1978 
• Donateurs (‘07): 570.000 
• Inkomsten (‘06): Ruim €21 mln. 
• Inkomstenbronnen (’06): 76% 

donaties; 14% NPL; 7% 
nalatenschappen; 3% overige 

• Scope: Nationaal en internationaal 
• Aanpak: Actiegericht; ‘bearing 

witness’; onderzoek; overleg 

“efficiencyverbetering van de energiehuishouding” (Natuur en Milieu, 1994). Het ecologische 
moderniseringsdiscours had dus invloed op de oplossingen die de organisatie voorstelde. Dit betekent 
niet dat er niet voor grote veranderingen werd gepleit. Vooral in de jaren negentig werd een grote 
nadruk gelegd op de benodigde omslag in het economische systeem om deze efficiency te realiseren 
(Natuur en Milieu, 1990 en 1992; De Volkskrant, 1990b; Het Parool, 1993).  
 
Verschuivingen in motivational frame 
Het motivational frame van SNM fluctueerde enigszins over de periodes. De meeste veranderingen 
zijn te herkennen in de jaren tachtig, zoals te zien is in tabel 5.3.3. 

Allereerst dient een belangrijke opmerking te worden gemaakt over de doelgroep. SNM richtte zich 
namelijk over het algemeen niet in de eerste plaats op een (potentiële) achterban, maar op de overheid. 
Het is altijd een echte ‘lobbyclub’ geweest, die voornamelijk achter de schermen opereerde. Pas de 
laatste jaren is zij zich wat meer bezig gaan houden met campagnes richting het publiek (om zo de 
druk op de overheid te vergroten). Dit heeft implicaties voor de argumentatie van SNM over de tijd. 
Zo was haar argumentatie altijd zeer rationeel. Daarbij was zij in de media stelliger en duidelijker over 
haar afwijzing van kernenergie dan in haar communicatie naar de overheid, waarin vaak werd 
meegedacht over oplossingen en verbeteringen. Dit betekent echter niet dat zij de overheid in de waan 
liet kernenergie goed te keuren. SNM liet duidelijk merken weinig vertrouwen te hebben dat de 
gestelde voorwaarden binnen afzienbare tijd gehaald zouden kunnen worden. Maar tegen onderzoek 
naar inherent veilige kerncentrales heeft SNM zich bijvoorbeeld niet uitgesproken, er zelfs toe 
geadviseerd, terwijl andere organisaties dit wel afkeurden. Het ecologische moderniseringsdiscours 
bood de kans in tijden van economische recessie om de overheid op een gevoelige plek aan te spreken. 
Deze retoriek is dan ook al in 1984 bij SNM te herkennen, wanneer zij het heeft over “een bloeiende 
binnenlandse markt voor warmte/krachtinstallaties, windmolens en elektriciteitsbesparende 
apparatuur”, en “een keuzemogelijkheid die zowel milieuvriendelijk is als portemonneevriendelijk.” 
 SNM somde over het algemeen de nadelen van kernenergie op en kwam simpelweg tot de 
conclusie dat het onzinnig was te concluderen dat we meer kerncentrales nodig hadden. Fysieke 
bezwaren speelden altijd een grote rol, en deze waren veel minder dan bij andere AKB-organisaties 
ingebed in een politieke, maatschappijkritische en technocratische context. Na de BMD kwam het 
draagvlakargument wel steeds meer naar voren. Het kosten- en noodzaakargument wonnen aan 
invloed binnen de argumentatie van SNM in de jaren negentig, maar ook het draagvlakargument, het 
politieke argument (proliferatie) en de fysieke argumenten werden in deze tijd veel aangehaald. In de 
jaren nul kwam hier wat verandering in. Het brede scala aan argumenten uit de voorgaande jaren 
werden nu steeds meer in het kostenargument ingepast. “Het is zonde om het beperkte overheidsgeld 
te besteden aan een technologie die op korte termijn niets oplost, en andere problemen oplevert (De 
Volkskrant, 2007).”  

5.4 Greenpeace  
Greenpeace is een actiegerichte organisatie. Ze wil op de 
plaats van het onrecht aanwezig zijn om het milieuprobleem 
te laten zien (het ‘bearing witness-principe’). 
Wetenschappelijk onderzoek neemt een belangrijke plaats in 
als basis van de campagnes. De acties van Greenpeace zijn 
bedoeld om het milieuprobleem te laten zien of het onrecht 
te stoppen, maar ook om de verantwoordelijken rechtstreeks 

Tabel 5.3.3: 
Motivational frame SNM 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Argumentatie  Smal: 
fysieke 
argumenten  

Verbreding: Naast 
fysieke ook noodzaak- en 
kostenargument (na 
BMD draagvlak-arg.) 

Breed: 
Breed scala aan 
redenen tegen 
kernenergie 

Versmalling: 
vooral in termen 
van kosten en 
noodzaak gezet. 

Frame alignment Smal:  
Wel met 
overheid 

Verbreding: iets meer 
beïnvloed door draagvlak 

Smal: vooral 
met overheid 

Smal: vooral met 
overheid 
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aan te spreken op hun daden. Doordat Greenpeace met confrontatie probeert veranderingen te 
bewerkstelligen, is zij in vergelijking tot andere milieuorganisaties veel meer een organisatie die doet, 
en niet alleen denkt en praat. De internationale scope is een belangrijk kenmerk van de organisatie.  

5.4.1 Greenpeace en technologie 
In figuur 4 is de verschuiving weergegeven van de manier waarop Greenpeace tegen technologie 
aankeek. Deze is verschoven van een neutrale houding, naar een licht pessimistische houding. Deze 
paragraaf gaat wat dieper op deze ontwikkeling in.  
 

Greenpeace was in de jaren zeventig een ‘tamelijk romantische en idealistische organisatie’ (Cramer, 
1989: 80). Het zeeleven maakte altijd een centraal deel uit van haar campagnes en acties. Tijdens deze 
acties vermeed Greenpeace moralistische uitspraken expliciet. Deze politiek neutrale opstelling droeg 
bij aan een zeer snelle groei van haar donateuraantal (Cramer, 1989: 81). Aan het einde van de jaren 
tachtig veranderde de neutrale opstelling. In de jaren negentig werd Greenpeace een stuk explicieter in 
haar opvatting over technologie, juist toen de andere organisaties technologie steeds meer als 
oplossing gingen zien. In een brief aan EZ (Greenpeace, 1994) gaf zij haar visie weer: “Er was een tijd 
dat economen en technologen dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden en dat technologie een 
zegen voor iedereen zou zijn. Bijna alles wat technologisch gezien gemaakt kon worden, werd ook 
gemaakt. De laatste jaren hebben we een keerzijde van deze ontwikkelingen gezien. Door de zure 
regen, het broeikaseffect en door de ramp met de kerncentrale te Tsjernobyl, wordt het duidelijk dat de 
bomen niet meer willen groeien, laat staan tot in de hemel.” Greenpeace liet zich de laatste jaren niet 
meer zo sterk uit over technologie in het algemeen, maar zij wijst technologieën als grootschalige 
energieopwekking (nucleair en kolen) en genetische manipulatie sterk af.  
 Cramer (1989) en Van der Heijden (2000) rekenen Greenpeace onder de beleidsbeïnvloedende 
organisaties. Zij richt zich grotendeels op de overheid, maar probeert zoveel mogelijk maatschappelijk 
bewustzijn en druk te creëren ter ondersteuning hiervan. De organisatie is daarbij altijd zo 
onafhankelijk mogelijk gebleven van de overheid, door geen geld aan te nemen en duidelijk te maken 
wat haar standpunt is, alvorens deel te nemen aan overheidscommissies. Greenpeace ziet een 
duidelijke rol en verantwoordelijkheid voor de overheid, bedrijven hebben tenslotte als 
beslissingsbasis altijd de economische afweging. Ze pleit dus voor een sterke overheid, maar haar 
opvattingen hebben veel weg van de risicomaatschappij-benadering, omdat zij in haar campagnes 
(bijvoorbeeld bij genetische manipulatie en kernenergie, maar ook bij klimaatverandering) sterk 
insteekt op de onzekerheden en gevaren van deze technologieën en milieuproblemen.  

5.4.2 Kernenergieframes Greenpeace 
Verschuivingen binnen diagnostic frame 
Omdat Greenpeace Nederland pas eind jaren zeventig is opgericht, is de eerste kolom van tabel 5.4.1 
niet ingevuld. Wanneer de andere kolommen bekeken worden, valt op dat een versmalling het 
diagnostic frame van Greenpeace karakteriseert. Dit betekent dat de organisatie zich steeds specifieker 
op kernenergie is gaan richten. 
 

Figuur 5.4: Verschuivingen binnen het technologiediscours van Greenpeace over de tijd  
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Figuur 5.5: Inkadering van 
het kernenergieprobleem door 
Greenpeace begin jaren 
tachtig. (Bron: Laka) 

De context waarin Greenpeace zich met kernenergie bezighield is sterk veranderd over de tijd. 
Greenpeace maakte zich bij haar oprichting voornamelijk sterk voor de bescherming van het zeemilieu 
(Van Noort, 1988: 207). In Nederland was het eerste campagnethema van de organisatie dan ook de 
zeehondenjacht, dat een breed publiek aansprak (Van der Heijden, 2000: 77). De internationale 
moederorganisatie Greenpeace was ontstaan uit protest tegen atoomproeven, en Greenpeace 
Nederland breidde al snel haar campagnerepertoire uit naar nucleaire activiteiten. Omdat de 
organisatie zo weinig mogelijk moralistische uitspraken wilde doen, sprak zij zich niet openlijk uit 
tegen kernenergie (Cramer, 1989: 81). Ze richtte zich aanvankelijk voornamelijk op de dumping van 
kernafval in zee. Tijdens de BMD veroordeelde ze dit dan ook sterk. Greenpeace gaf wel aan dat 
“voorop staat dat zo min mogelijk van dit afval moet worden geproduceerd” (Greenpeace, 1982). De 
context waarin Greenpeace zich met kernenergie bezighield werd door deze zeefocus bepaald (zie 
figuur 5.5).  

Na Tsjernobyl keerde Greenpeace op 
internationaal niveau zich fel tegen kernenergie, 
en pleitte voor de sluiting van kerncentrales, 
omdat het gevaar op herhaling van een dergelijke 
ramp te groot was (Guardian, 1988), Greenpeace 
Nederland volgde dit voorbeeld. De organisatie 
reageerde fel op de poging van minister 
Andriessen om kernenergie weer bespreekbaar te 
maken (De Volkskrant, 1990a). Ze pleitte voor een 
kernenergieloze toekomst, en zette dit streven 
voort in de jaren negentig. Kernafvaldumping 
bleef een belangrijk deel uitmaken van de strijd 
tegen kernenergie, maar kernenergie werd steeds 
minder geplaatst in de context van het zeeleven. 
Kernenergie en kernwapens zijn nu al lange tijd 
een belangrijk thema bij Greenpeace. Het thema is 
wel ondergebracht bij de campagne Klimaat en 
Energie, maar is veel minder ingebed in het 
klimaatveranderingprobleem dan bij andere organisaties. Deze ontwikkeling verklaart ook de 
versmalling met betrekking tot de prioriteit van het probleem. Met de verandering van de focus van 
het probleem, veranderde ook de aandacht die eraan werd gegeven en werd het thema steeds 
belangrijker. Na ‘zeehondjes en walvissen’ is kernenergie een van de belangrijkste thema’s van 
Greenpeace (Interview Teule, 2007). 

Wat de kern van het probleem betreft, kan naast de veranderde focus nog opgemerkt worden 
dat het potentiële gevaar steeds belangrijker lijkt te zijn geworden voor Greenpeace. Op haar website 
noemt Greenpeace kernenergie een ‘ouderwetse en gevaarlijke technologie’. Kernenergie is onveilig 
en bovendien niet nodig. Greenpeace probeert daarbij zo min mogelijk mee te gaan in de argumentatie 
rond klimaatverandering. Zo hanteerde zij in 2001 bewust de term ‘milieukwaliteit’, en dus niet 
uitsluitend CO2-uitstoot, in debatten over kernenergie (Stromen, 2001). Risico’s en radioactieve 
vervuiling vormen de kern van het probleem (Interview Teule, 2007). Maar Greenpeace ziet ook veel 
problemen die hiervan zijn afgeleid, bijvoorbeeld dat het de productie van duurzame energie blokkeert, 
het gebrek aan openheid en de proliferatierisico’s. Deze zijn ook belangrijk voor Greenpeace, “maar 

Tabel: 5.4.1: Diagnostic 
frame Greenpeace 

Jaren 
‘70 

Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Context 
 

- Breed: bescherming 
zeeleven 

Versmalling: 
onderwerp op zich 

Smal: onderwerp op zich  

Prioriteit 
 

-  Breed: vrij laag 
(afvaldumping hoog) 

Smal: steeds hoger Smal: vrij hoog 

Probleemkern 
 

- Breed: nadelen voor 
zeeleven 

Versmalling: 
fysieke bezwaren 
algemener 

Smal: fysieke bezwaren 
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dat het verspreiding van radioactief materiaal met zich meebrengt maakt dat het ook voor toekomstige 
generaties gevaarlijk is” (Interview Teule, 2007).  
 
Verschuivingen binnen prognostic frame 
Ook het prognostic frame van Greenpeace is veranderd over de tijd. Onderstaande tabel laat een 
versmalling zien bij de voorgestelde oplossingen en het object, en een verbreding van de strategie.  

In de hoogtijdagen van de AKB hield Greenpeace zich vooral bezig met de dumping van kernafval in 
zee. Tijdens de BMD gaf Greenpeace aan dat haar voorkeur uitging naar opslag op land. “Naar onze 
mening moet een methode die dit afval wél adequaat isoleert van de levende omgeving goed 
uitvoerbaar zijn en, bij optimaal gebruik van volumereductie mogelijkheden, niet een te grote aanslag 
op land en grondstoffen betekenen” (Greenpeace, 1982). “In dit verband willen we ook benadrukken 
dat de mogelijkheden bij de beide kerncentrales om afval op de eigen terreinen en in eigen gebouwen 
op te slaan in de huidige situatie nog lang niet volledig benut zijn.” Deze insteek verschilde sterk van 
die van de AKB, maar het is niet zo dat Greenpeace tevreden was zolang het afval maar niet in zee 
terecht kwam. Waarschijnlijk lag aan voorgaande uitspraak de redenering ten grondslag dat als je afval 
maakt, dat je het ook zelf bij je moet houden. Dit met het idee dat men dan snel de nadelen van 
kernenergie zelf zou ervaren, of in ieder geval sneller naar een betere oplossing zou zoeken. Na 
Tsjernobyl werd de oplossing voor het kernenergieprobleem steeds ‘smaller’: er mochten geen nieuwe 
kerncentrales bijkomen en er moest worden gestopt met de huidige. De overheid moest juist inzetten 
op een doelmatigere opwekking en gebruik van energie (De Volkskrant, 1990a; PZC, 1992, 
Greenpeace, 1994). In het begin van de jaren nul zette Greenpeace sterk in op de sluiting van Borssele. 
Dit werd minder toen eenmaal was besloten Borssele langer open te houden. Ze probeerde daarna 
vooral de overheid ervan te overtuigen het kernafval van Borssele direct op te slaan in plaats van te 
transporteren naar Frankrijk. Ze wees de overheid op de verantwoordelijkheid de vervuiling zo klein 
mogelijk te houden nu deze had besloten de kerncentrale langer open te houden.  
 De strategieën die Greenpeace gebruikte om deze oplossingen te bewerkstelligen, bestonden 
uit lobbyen bij de overheid en actievoeren om de publieke druk te vergroten. In de jaren tachtig voerde 
de organisatie vooral actie tegen het dumpen van kernafval in zee, bijvoorbeeld door het tegenhouden 
van schepen met rubberbootjes. Veel acties in de jaren negentig en nul waren gericht op het 
tegenhouden van kernafvaltransporten richting de opwerkingsfabriek in Frankrijk. Ook richtte 
Greenpeace acties op ministeries (EZ en VROM), bedrijven (Essent en ABN Amro) en politieke 
partijen (CDA en VVD). Verscheidene malen voerde ze acties op het terrein van Dodewaard en 
Borssele. Intussen werd er ook gelobbyd bij de overheid. De strategieën waren voornamelijk gericht 
op de overheid, de acties dienden steeds vaker ter ondersteuning van het lobbywerk. Het met ‘lijf en 
leden het kwaad blokkeren’ werd steeds minder zinvol, omdat de actievoerders vaak snel weggehaald 
werden door de politie, of een gerechtelijk bevel kregen. Bovendien pikte de media deze acties steeds 
minder op (Interview Teule, 2007). Het publiek was in de jaren negentig een belangrijk object, zo 
stuurde Greenpeace een (voorgewende) brief uit naam van EPZ naar huishoudens in Zeeland, om hen 
te informeren over de kernafvaltransporten die langs hun woonplaatsen kwamen. In de jaren nul kwam 
de focus steeds meer op de overheid te liggen, om zo te voorkomen dat er plannen voor nieuwe 
kerncentrales zouden komen. Richting het publiek probeert Greenpeace voornamelijk informatie te 
geven over incidenten in het buitenland.  
 

Tabel 5.4.2: 
Prognostic frame 
Greenpeace 

Jaren 
‘70 

Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Oplossing - Breed: geen afvaldumping 
en volumereductie 

Versmalling: stoppen 
met kernenergie 

Smal: stoppen met 
kernenergie 

Strategie 
 

-  Midden: veel acties Midden: veel acties, 
lobby 

Verbreding: Vooral 
lobby 

Strategieobject 
 

- Midden: overheid en 
informatie samenleving 

Midden: overheid en 
informatie samenleving 

Versmalling: vooral 
overheid 
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Box 5.6: Kerngegevens ZMF 
• Oprichting: 1985 (fusie uit o.a. 

Vereniging Milieuhygiëne uit 1970) 
• Donateurs (‘07): 1100 
• Inkomsten (‘06): Ruim €0,7 mln. 
• Inkomstenbronnen (‘06): 66% 

subsidies; 28% fonds Prov. 
Milieufederaties; 3% donaties; 3% 
overige  

• Scope: Lokaal/regionaal 
• Aanpak: Beleids-beïnvloeding; 

visieontwikkeling; projecten; 
samenwerking 

Verschuivingen binnen motivational frame 
Onderstaande tabel laat zien dat het motivational frame van Greenpeace werd ingevuld door een brede 
argumentatie in de laatste twee periodes, en een kleine mate van frame alignment.  

De argumentatie van Greenpeace kende een sterke verbreding in de jaren negentig, doordat de 
organisatie zich nu wel stellig uitsprak tegen kernenergie. De argumentatie in de jaren negentig was 
grotendeels reactief, naar aanleiding van plannen en argumenten van de overheid. Er werd dan ook 
veelvuldig gewezen op de kosten en de noodzaak, buiten de fysieke bezwaren: ‘gevaarlijk, duur en 
overbodig’ was de centrale boodschap in de jaren negentig (PZC, 1995). Het kostenargument werd 
ook veelvuldig gebruikt rond Borssele, zoals de slagzin ‘afrekenen met Borssele’ impliceert (Trouw, 
1994). Het politieke argument werd ook vaak aangehaald: “Het is met wapens begonnen en wat 
Greenpeace wil voorkomen is dat het met wapens eindigt” (PZC, 1996). De jaren nul kenden ook een 
brede argumentatie, hoewel er meer nadruk leek te liggen op risico’s en gevaar van kernenergie.  

De argumentatie van Greenpeace is om drie redenen breder te noemen dan die van de meeste 
andere organisaties. Ten eerste wijst zij veel meer op het probleem van kernafval en wat daar mee 
moet gebeuren. Ten tweede haalt Greenpeace de internationale context veel meer aan. Zo verwees ze 
naar landen die een voorbeeld zijn van hoe het zonder kernenergie en met duurzame energiebronnen 
heel goed kan (Greenpeace, 2008). Bovendien richtte Greenpeace zich op de vervuiling die Borssele 
veroorzaakt in andere landen, zoals bij de uraniummijnbouw en –opwerking. Ten derde kaartte 
Greenpeace ook herhaaldelijk misstanden aan in de informatievoorziening vanuit de overheid of 
bedrijven. Zo wees ze er in 1994 op dat de overheid gegevens achterhield, of de cijfers zo invulde dat 
ze haar eigen boodschap ten goede kwamen. In het vorige hoofdstuk werd al gewezen op de kritiek 
van Greenpeace op een rapport over uraniumwinning en een enquête van VROM (NRC, 2006; 
Financiële Dagblad, 2006b). Aan de andere kant is Greenpeace eerder een organisatie die ‘tegen’ 
dingen pleit, dan ‘voor’ bepaalde oplossingen (Milieudefensie Magazine, 2002)  
 Greenpeace probeert uit haar brede scala van argumenten wel altijd die argumenten te kiezen 
die op dat moment de meeste aansluiting vinden. “Je sluit je argumenten aan op de heersende 
discussie” (Interview Teule, 2007). Er wordt echter zoveel mogelijk geprobeerd deze argumenten in 
combinatie te brengen met de andere argumenten. Veel organisaties zetten hun standpunt over 
kernenergie steeds meer in het licht van klimaatverandering. Greenpeace wil echter zo weinig 
mogelijk meegaan in deze retoriek (Interview Teule, 2007): “Niet zeggen dat kernenergie geen 
oplossing is voor klimaatverandering, maar zeggen dat dit de oplossing blokkeert. In die zin maakt de 
hele klimaatdiscussie het argument tegen kernenergie sterker.” 

5.5 De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) 
De Zeeuwse Milieufederatie is later opgericht dan Stichting 
Natuur en Milieu, de koepel voor de provinciale organisaties 
waar ZMF er één van is. ZMF is pas in 1985 ontstaan uit de 
samenwerking tussen het Coördinatieorgaan (een natuur- en 
landschapsorganisatie) en de Vereniging Milieuhygiëne 
Zeeland (VMZ), die ongeveer gelijktijdig zijn ontstaan met 
SNM. ZMF houdt zich voornamelijk bezig met 
beleidsbeïnvloeding en is een koepelorganisatie van alle 
aangesloten natuur- en landschapsorganisaties in de provincie 
Zeeland. Deze achterban van leden en eilandelijke organisaties 
is het grootste verschil met SNM. De strategie is vergelijkbaar 
met koepelorganisatie SNM: beide organisaties geven een hoge prioriteit aan het zoeken naar partners 

Tabel 5.4.3: Motivational 
frame Greenpeace 

Jaren 
‘70 

Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Argumentatie - Smal: gericht op 
afvaldumping 

Breed: veelvoud aan 
argumenten  

Breed: veel 
argumenten (fysiek) 

Frame alignment - Midden: juist 
aanhang door 
‘neutraliteit’ 

Versmalling: weinig 
gevoelig voor 
afnemende aandacht  

Smal: niet zeer 
gevoelig voor sterk 
afnemende aandacht  
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en de vorming van coalities samen met andere organisaties en partijen (Interview Van Mierlo, 2007). 
Voor de beschrijving van de eerste periodes is naar voorloper VMZ gekeken. 

5.5.1 ZMF en technologie 
Er is geen documentatie uit de jaren zeventig en tachtig teruggevonden waarin de VMZ/ZMF zich 
expliciet en in algemene termen uitliet over moderne technologie, afgezien van kernenergie. Gezien 
haar houding ten opzichte van kernenergie, die in de volgende paragraaf aan bod komt, kan 
verondersteld worden dat de organisatie niet een sterk negatieve houding had ten opzichte van 
moderne technologie in het algemeen, maar weinig vertrouwen had in verbeteringen. Ook was de 
organisatie vrij maatschappijkritisch. Ze benadrukte de tekortkomingen in de voorlichting en openheid 
door de overheid, en ging in op de relatie tussen democratie en een technologie als kernenergie (VMZ, 
1979). VMZ pleitte bovendien voor meer toezicht op democratisch gekozen organen (MDE, 1983: 31). 
Ook begin jaren negentig speelde deze kritiek nog een rol. Zo weigerde de ZMF mee te doen aan een 
discussie over opslag van kernafval, omdat zij het niet eens was met de procedure: er was nog 
onenigheid in de Tweede Kamer hierover, dus waarom al een discussie beginnen (ANP, 5-9-1991)? In 
deze vraag om meer invloed en een grotere democratie zijn elementen van de risicomaatschappij-
benadering te herkennen.  

Figuur 5.6 laat zien dat het technologiediscours is veranderd over de tijd. Het maatschappijkritische 
element is nu grotendeels verdwenen. De houding ten opzichte van moderne technologie is niet 
afwijzend. Er is ‘enorm veel technisch mogelijk’, maar de insteek voor ZMF is de vraag of een 
technologie voldoet aan de beginselen van duurzaamheid (Interview Van Mierlo, 2007). “Het is 
waanzin om te denken dat sommige technologieën te groot en te onbeheersbaar zijn. Wat dat betreft 
heb ik een groot geloof in de techniek en de wetenschap en ik denk dat daar ook veel oplossingen uit 
kunnen komen. Maar we kunnen niet oplossen dat het draagvermogen van onze aarde beperkt is.” In 
2005 gaf de ZMF aan dat kansen voor energiebesparing “bijvoorbeeld liggen in het gebruik van 
zuinige kantoorapparatuur en schone motoren in de industrie” (ZMF, 2005b). Verder bergt de ZMF 
liever CO2 op dan radioactief afval, een techniek die Greenpeace en Milieudefensie bijvoorbeeld 
afwijzen. Daarbij bekijkt de ZMF milieuproblemen nu anders. Economie is de laatste jaren een steeds 
belangrijkere afweging geworden: “Voorheen ging je puur voor natuur, maar nu als je besluiten neemt, 
dan neem je daar ook vaak de economische repercussies in mee en zie je dingen in samenhang” 
(Interview Van Mierlo, 2007). De ZMF pleit voor een sterke overheid die de collectieve waarden 
bewaart. Maar de organisatie weet dat de realiteit anders is, en probeert daarin mee te gaan. “De tijd 
van nu is wat zakelijker geworden, het is meer je eigen ideeën stoelen op dat wat noodzakelijk en 
nuttig is.” De samenwerking met bedrijven waarbij de mogelijkheden van schonere productie worden 
bekeken en het vertrouwen in de technologie om bepaalde milieuproblemen op te lossen, komen 
overeen met elementen uit het ecologische moderniseringsdiscours. De nadruk op de grote rol van de 
overheid verschilt hier echter van.  

5.5.2 Kernenergieframes ZMF 
Verschuivingen binnen diagnostic frame 
Onderstaande tabel laat de verschuivingen binnen het diagnostic frame van ZMF zien. Grof gezien 
wordt dit frame gekenmerkt door een verbreding.  

Figuur 5.6: Verschuivingen binnen het technologiediscours van VMZ/ZMF over de tijd 
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Al sinds haar oprichting hield de VMZ zich veel bezig met kernenergie. De organisatie tekende in 
1970 bezwaar aan tegen de verlening van een oprichtingsvergunning voor kerncentrale Borssele, de 
eerste actie tegen kernenergie in Nederland (Van Noort, 1988: 108), en ook daarna organiseerde zij 
talloze acties tegen deze kerncentrale. In 1985 reageerde de ZMF verontwaardigd op de plannen voor 
nieuwe kerncentrales, en gaf aan zich tot het uiterste in te zullen spannen om de regeringsplannen 
terug te laten draaien (PZC, 1985). De ZMF vond het onaanvaardbaar dat er voor vele generaties na 
ons een groot afvalprobleem werd gecreëerd. De organisatie achtte het ‘vrijwel geheel ondenkbaar’ dat 
voor het hoogradioactieve afval een afdoende oplossing kon worden gevonden. “De technische eisen 
zijn zo onwaarschijnlijk hoog, daar is nauwelijks aan te voldoen. En dan moet je stoffen die dergelijke 
voorzieningen vergen, niet laten ontstaan” (PZC, 1985).  
 In de jaren negentig veranderde de context waarin kernenergie werd gezet geleidelijk. Binnen 
ZMF was een verschuiving te herkennen van een meer themagerichte aanpak naar een meer integrale 
benadering. De doelstelling verschoof naar duurzame ontwikkeling, waarbij een nadruk lag op 
transitiebeleid (Interview Van Mierlo, 2007). Ook kernenergie werd steeds meer gezien vanuit dit 
‘duurzaamheidskader’. De context voor het kernenergieprobleem werd bovendien bepaald door de 
scope van de organisatie. Zeeland heeft als enige provincie een kerncentrale, daardoor heeft de 
organisatie lange tijd een belangrijke rol gespeeld in de anti-kernenergiebeweging. Maar door haar 
provinciale niveau richtte zij zich enkel op Borssele en de zaken die hiermee te maken hebben, zoals 
opwerking en transport. Tegenwoordig heeft de ZMF als doel het stimuleren van een Zeeland met 
nauwelijks CO2-emissie. Zij geeft aan dat dit kan door “inzet op duurzame energieopwekking, 
biobrandstoffen, scheepvaart zonder vuile dieselolie, CO2-neutrale producten, woningen en wijken. 
Kernenergie is hierbij voor de ZMF geen optie.” (ZMF, 2005a). De context van kernenergie is dus 
verschoven van een politieke context, sterk gericht op kernenergie, naar kernenergie als element 
binnen duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. De prioriteit van kernenergie lag in de eerste 
twee periodes vrij hoog, maar is vanaf de jaren negentig verschoven: “Er was toen een mentaliteit van 
‘jongens, dit hebben we gehad, dit komt niet meer terug’ (Interview Van Mierlo, 2007).” De prioriteit 
is vrij laag gebleven, hoewel de ZMF de actuele discussie nauw volgt.  
 De kern van het probleem is sterk veranderd voor de ZMF. In de jaren zeventig en tachtig 
werd nog duidelijk ingezet op de veiligheid van kernenergie. “Het zijn juist die problemen, die het 
toepassen van kernenergie onaanvaardbaar maken.” (VMZ, 1979: 4). VMZ gaf in de jaren zeventig 
aan niet zozeer ‘absoluut en altijd het toepassen van kernenergie te willen uitbannen’(VMZ, 1979: 5), 
maar ‘de gevaarlijke en onopgeloste problemen maken het gebruik van kernenergie voor vreedzame 
doeleinden voorlopig onaanvaardbaar’ (VMZ, 1979: 9, cursief toegevoegd). In de jaren tachtig was ze 
pessimistischer geworden: “Hoe meer kerncentrales, hoe meer risico’s. Door nieuwe technologieën 
kun je de risico’s verminderen, maar niet uitsluiten. Er is nooit een techniek zonder ongevalkansen.” 
Ze zette dan ook sterk in op het veiliger maken van Borssele.  

In de jaren negentig en nul verlegde de focus op onveiligheid zich naar een focus op de 
duurzaamheidaspecten ven kernenergie. ZMF erkent dat er veel is geïnvesteerd in het minder risicovol 
maken van de kernenergieactiviteiten. De kans op een ongeval is nog wel aanwezig, maar flink 
teruggedrongen. “Dus dat element is voor ons in ieder geval in een ander daglicht komen te staan” 
(Interview Van Mierlo, 2007). “Nee, de belangrijkste component is dat het geen duurzame oplossing 
is.” ZMF benadrukt sterk de schaarste van grondstoffen, die ook voor uranium geldt. Het feit dat de 
kerncentrales veiliger zijn geworden, betekent niet dat de ZMF minder tegen is geworden. Er is 
hierdoor echter wel ruimte gekomen om genuanceerder tegen kernenergie aan te kijken, waardoor de 

Tabel 5.5.1: 
Diagnostic frame ZMF 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Context 
 

Breed: 
politieke 
context 

Versmalling: 
meer onderwerp 
op zich 

Verbreding: meer 
binnen 
duurzaamheidstreven 

Breed: binnen 
duurzaamheid en 
klimaatverandering 

Prioriteit Smal: hoog Smal: hoog Verbreding: lager Midden: vrij laag 
Probleemkern 
 

Smal: 
fysieke 
problemen  

Smal: groot aantal 
fysieke bezwaren 

Verbreding:  
minder op gevaren, 
meer op 
duurzaamheid 

Midden: 
Kernenergie is niet 
duurzaam 
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achterban niet meer zo fel tegen is als vroeger. De Zeeuwen zijn volgens Van Mierlo (Interview, 2007) 
zelfs overwegend vóór kernenergie. 
 
Verschuivingen binnen prognostic frame 
Ook het prognostic frame wordt gekenmerkt door verbreding, zoals tabel 5.5.2 weergeeft. Deze 
paragraaf beschrijft wat deze verbreding precies inhield met betrekking tot de oplossingen en 
strategieën van de ZMF.  

De verbreding van de nagestreefde oplossing is vooral veranderd door de context waarin de 
organisatie zich bezighield met kernenergie, en door de veranderende manier van werken. In de jaren 
zeventig pleitte VMZ voor het stopzetten van de bouw van kerncentrales en alle proefnemingen met 
kernwapens. Eerst dienden bevredigende oplossingen van de problemen te zijn gevonden (ZMF, 1979: 
5). In de jaren tachtig pleitte zij ook expliciet voor het ‘onverwijld stilleggen’ van Borssele (MDE, 
1983b: 31). Als alternatief voor kernenergie wees de organisatie in de eerste twee periodes 
voornamelijk op alternatieve energiebronnen, niet zozeer op besparing. Ook schreef zij in de jaren 
tachtig brieven aan de PZEM, EZ en RvS om Borssele te dwingen veiligheidsmaatregelen te nemen 
(MDE, 1983b: 32). De ZMF wilde vanaf de jaren negentig niet meer alleen tegen zijn, maar ook meer 
oplossingen bieden, een ontwikkeling die bij meer van de milieuorganisaties te herkennen is. Dit heeft 
er toe geleid dat er nu niet meer ingezet wordt op de directe sluiting van Borssele. De politieke realiteit 
werd steeds meer in ogenschouw genomen: “We kunnen moeilijk roepen: ‘Borssele moet nu weg’. 
Dat is roepen in de woestijn en heeft geen zin. Wij zien ook wel dat er een convenant is afgesloten, er 
zijn afspraken gemaakt en dat ding blijft nog even open. Maar daarna moet hij gewoon dicht en er is 
gewoon geen ruimte voor een tweede centrale.” (Interview Van Mierlo, 2007). De ZMF zet nu sterk in 
op besparing en efficiency, duurzame energieopwekking, en eventueel CO2-opslag.  

Wat de strategie betreft is een vergelijkbare ontwikkeling te herkennen. In de jaren zeventig 
en tachtig maakte de organisatie voornamelijk gebruik van demonstraties, handtekeningenacties en 
juridische procedures. De veranderingen binnen de organisatie in de jaren negentig zorgden dat zij met 
steeds meer andere partners ging samenwerken. Hierdoor werd de strategie steeds breder. Daarbij zijn 
de activiteiten rond kernenergie steeds meer reactief geworden. Zo werd er gereageerd op de Borssele-
deal door dit plan met de staatssecretaris Van Geel te bespreken. ZMF drong erop aan voet bij stuk te 
houden en de in het kabinet gemaakte afspraken om de kerncentrale in 2013 te sluiten, na te komen. In 
een gezamenlijke actie in Den Haag hebben Greenpeace, Natuur en Milieu, WISE en ZMF Van Geel 
een petitie aangeboden met de boodschap van de deal af te zien (ZMF, 2006). Tot een groter protest 
kwam het echter niet. ZMF ging ook de discussie aan met alle politieke partijen, zoals de fracties van 
CDA en SGP (belangrijke partijen in Zeeland). “Maar we zagen ook wel dat de (inter)nationale lobby 
door ons niet te beïnvloeden was.” Omdat het Zeeuwse energiebedrijf Delta interesse heeft in 
kernenergie ziet ZMF wel een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd, maar steunt hierin ook sterk op 
landelijke milieuorganisaties, zoals WISE en Greenpeace. Acties vonden dan ook over het algemeen 
in samenwerking plaats (Laka, 2007: 88). Het samenwerken met andere partijen omvat ook Delta, 
maar ZMF ziet hier geen problemen in. Volgens de ZMF heeft het geen zin meer om dit soort 
bedrijven te zien als ‘de grote boze vijand’, omdat ze tegenwoordig hard aan alternatieven werken 
(Interview Van Mierlo, 2007). De organisatie wil graag de dingen die bedrijven goed doen 

Tabel 5.5.2: 
Prognostic frame ZMF 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Oplossing Smal: stoppen 
en inzetten op 
alternatieven 

Smal: stoppen en 
inzetten op 
alternatieven 

Verbreding: 
duurzame energie en 
Borssele dicht 

Breed: Inzetten op 
duurzame energie, 
kernenergie hoort 
hier niet bij 

Strategie 
 

Smal: 
demonstraties en 
juridische acties  

Verbreding: 
steeds meer 
overleg 

Breed: vooral 
overleg  

Breed: overleg en 
advies 

Strategieobject 
 

Midden: 
overheid en 
achterban 

Midden: 
overheid en 
achterban 

Verbreding: 
actoren rond 
Borssele 

Breed: actoren rond 
Borssele 
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Box. 5.7: Kerngegevens WISE 
• Oprichting: 1978 
• Donateurs (‘07): 1085 
• Inkomsten (‘06): Ruim €0,4 

mln. 
• Scope: Internationaal  
• Aanpak: informatievoorziening; 

empowerment lokale groepen; 
overleg; actie. 

onderstrepen, en de dingen die niet goed gaan publiek maken. “Ze weten dat wij tegen kernenergie 
zijn, dat communiceren we duidelijk (Interview Van Mierlo, 2007)”.  
  
Verschuivingen binnen motivational frame 
Het motivational frame van de ZMF heeft zich versmald, zoals te zien is in tabel 5.5.3.  

In de jaren zeventig haalde VMZ veel politieke argumenten aan, maar gaf ook aan dat vooral de 
fysieke problemen kernenergie onaanvaardbaar maakten (VMZ, 1979: 4). In de jaren tachtig vormden 
de politieke en fysieke bezwaren ook nog de belangrijkste argumenten, met als toevoeging het kosten- 
en noodzaakargument. In de jaren nul is de argumentatie zich steeds meer gaan richten op kernenergie 
als een niet-duurzame manier van energieopwekking. ZMF refereerde bovendien meer dan andere 
organisaties aan gebeurtenissen als 9/11 en terroristische dreigingen binnen Nederland (ZMF, 2005b). 
De organisatie vindt het lastiger geworden om alleen maar op de nadelen van kernenergie te wijzen, 
maar vindt dat er genoeg nieuwe argumenten bij zijn gekomen om tegen te blijven pleiten. “De 
risico’s zijn nu minder apert dan toen, dat is gewoon zo” (Interview Van Mierlo, 2007). Het is echter 
nog steeds een onlogische, niet duurzame manier van energie opwekken, volgens de ZMF. Als 
overbrugging naar een duurzame energievoorziening zitten er teveel haken en ogen aan, “met name de 
financiële is voor ons een erg belangrijke”. Dit geld kan beter besteed worden aan de ontwikkeling van 
alternatieve bronnen. De ZMF probeert aan te tonen dat er geen kernenergie nodig is voor een CO2-
vrij Zeeland, maar communiceert dit meestal niet zo. “Als we een CO2-neutrale straat wegzetten, dan 
zeggen we niet ‘dus kunnen we afzien van kernenergie’ (Interview Van Mierlo, 2007).”  
 De mate van frame alignment is matig bij de organisatie. “De meerderheid van de Zeeuwen is 
voor, maar dat speelt bij ons verder geen rol. Wij hebben van doen met onze achterban en die is tegen. 
In die zin hebben we voor hen dit te belobbyen, maar het is makkelijker scoren in een provincie 
waarin de meerderheid tegen kernenergie is.” Er wordt dus wel afgestemd met de achterban, maar de 
boodschap wordt niet aangepast op de potentiële achterban, de mening van de meeste Zeeuwen. Dit is 
in het verleden niet anders geweest, Zeeland is altijd het meest positief over kernenergie geweest van 
alle provincies, een gegeven dat VMZ/ZMF er nooit van heeft weerhouden tegen kernenergie te 
pleiten.  

5.6 World Information Service on Energy (WISE) 
WISE is een internationale organisatie met het hoofdkantoor in 
Amsterdam. De organisatie heeft als doel mensen en groepen 
van ‘onafhankelijke, gedegen en bruikbare informatie tegen 
kernenergie’ te voorzien (Website WISE, 2008). WISE werkt 
samen met grote (milieu)organisaties, maar richt zich expliciet 
op de ondersteuning kleine organisaties in verschillende landen 
die iets met kernenergie (willen) doen. WISE is ervan overtuigd 
dat verandering van onderop moet komen. Ze wil een brede 
beweging opbouwen die aan de basis gedragen wordt. Het 
verschil met andere organisaties is dat WISE deze mensen niet mobiliseert ter ondersteuning van de 
eigen lobbyactiviteiten, maar als empowerment. In Nederland ondersteunt WISE enkele lokale 
groepjes en ze stimuleert mensen om in verzet te komen. Ook overlegt ze met andere organisaties en 
(politieke) partijen.  

5.6.1 WISE en technologie 

Tabel 5.5.3: 
Motivational frame ZMF 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Argumentatie  Midden: vooral 
fysiek en politiek 

Verbreding: 
breder scala  

Breed: breed scala  Versmalling: 
vooral gericht op 
duurzaamheid 

Frame alignment Midden: wel 
met eigen 
achterban 

Midden: wel 
met eigen 
achterban 

Midden: wel met 
eigen achterban 

Midden: wel met 
eigen achterban 
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WISE is enigszins een vreemde eend in de bijt, omdat de organisatie kernenergie specifiek als 
hoofdthema heeft. Dit betekent dat haar hoofddoelstelling bestaat uit de blokkering van een bepaalde 
technologie. Het is dan ook niet vreemd dat deze organisatie anders tegen technologie aankijkt dan de 
meeste milieuorganisaties. In het technologiediscours zijn over de tijd bovendien minder 
veranderingen opgetreden dan bij de andere milieuorganisaties, zoals te zien is in figuur 5.7. De 
belangrijkste veranderingen zijn een verschuiving van sterk pessimisme naar genuanceerd pessimisme, 
en van een risicomaatschappij-benadering naar een grotere rol voor de overheid. 

WISE ontstond uit de internationale AKB, waardoor de denkbeelden binnen deze organisatie daarmee 
sterk verwant waren. “Er was een enorme technologiediscussie en een technologiekritiek” (Interview 
Bannink, 2007). Voor WISE was eind jaren zeventig en begin jaren tachtig de vraag wat technologie 
met een maatschappij doet dan ook erg belangrijk. Dit is veranderd over de tijd, technologie in het 
algemeen werd wat minder als het probleem gezien. WISE heeft echter nog steeds een kritische blik 
op technologie en ziet technologie niet als panacee voor allerlei problemen (Interview De Rijk, 2008). 
WISE gelooft meer in structurele gedragsveranderingen en politieke veranderingen.  
 WISE analyseert milieuproblemen vooral vanuit een belangentegenstelling, niet iedereen kan 
er bij winnen: “Het oplossen van het milieuprobleem zal hier en daar gewoon pijn doen, bijvoorbeeld 
bij bepaalde bedrijfstakken” (Interview De Rijk, 2008). WISE vindt dat de energievoorziening een 
overheidstaak zou moeten zijn. “En dat is soms tegenstrijdig, want echte liberalisering zou absoluut 
het einde van kernenergie betekenen. Kernenergie kan financieel echt alleen dankzij staatssteun 
overleven.” Een ‘gevaarlijke, grootschalige technologie als kernenergie’ dient volgens WISE niet aan 
de markt te worden overgelaten. Een energiebedrijf heeft als belangrijkste motief winst maken, en 
WISE is bang dat zo’n bedrijf daarom zal beknibbelen op veiligheid. Bovendien werkt een bedrijf niet 
vanuit een draagvlak. “Van alle vormen is de overheid dan de minst kwade daarin. De rol van de 
milieubeweging is om heel scherp op te letten, de overheid voortdurend op de vingers te kijken of ze 
bezig zijn te vergroenen en steeds betere keuzes te maken” (Interview De Rijk, 2008). 

5.6.2 Kernenergieframes WISE 
Verschuivingen binnen diagnostic frame 
Het diagnostic frame is op alle aspecten vrij smal, alleen de context waarin WISE het 
kernenergieprobleem plaatste is echt veranderd. Dit heeft wederom te maken met de focus van de 
organisatie op kernenergie. Tabel 5.6.1 geeft de veranderingen weer. 

Tabel 5.6.1: Diagnostic 
frame WISE 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Context 
 

Breed: 
technologie- 
en 
maatschappij 
kritiek 

Breed: 
maatschappijkritiek 
en andere 
milieuproblemen  

Versmalling: meer 
als onderwerp op 
zich 

Smal: onderwerp 
op zich, met meer 
aandacht voor 
algemene 
energievoorziening 

Prioriteit 
 

Smal: hoog Verbreding: minder 
hoog 

Versmalling: hoog Smal: hoog 

Probleemkern Smal: 
gevaarlijke 
technologie 

Smal: fysiek en 
politiek 

Smal: fysiek, 
onbeheersbaarheid  

Smal: redenen in 
kern onveranderd 

Figuur 5.7: Verschuivingen binnen het technologiediscours van WISE over de tijd 



 72

Wat betreft de context is een versmalling zichtbaar. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig was de 
focus sterk op kernenergie, maar werd dit onderwerp geplaatst in een meer algemene maatschappij- en 
technologiekritiek. Door de internationale scope speelde het idee dat een atoomstaat kon leiden tot een 
politiestaat een grote rol (Interview Bannink, 2007). Repressie vanuit de overheid vormde ook een 
belangrijk onderwerp waarin kernenergie werd geplaatst. “Kernenergie stond symbool voor een 
ongewenste maatschappij. Centralistisch, niet-democratisch, grootschalig, kapitalistisch” (Interview 
Bannink, 2007).  

In de jaren tachtig ging WISE zich met andere, uiteenlopende onderwerpen bezighouden: van 
zure regen tot straatkinderen. Omdat de focus op kernenergie dreigde te verdwijnen, ontstond begin 
jaren negentig een discussie over de doelstellingen van WISE, en is besloten alle andere onderwerpen 
af te stoten. WISE werd hierdoor veel kleiner en één van de weinige organisaties in Nederland die zich 
specifiek op kernenergie richtten. Intussen werd kernenergie in de maatschappij steeds meer 
behandeld als onderdeel van het energiebeleid. “WISE heeft nog vrij lang volgehouden het heel 
specifiek over kernenergie te hebben. De laatste 5 jaar is dat echter niet meer vol te houden.” 
(Interview Bannink, 2007). Subsidies en aandacht waren schaars, waardoor WISE zich genoodzaakt 
zag de kernenergiediscussie te plaatsen binnen de heersende energiediscussie. WISE heeft het echter 
altijd belangrijk gevonden om zich specifiek op kernenergie te richten. De organisatie gelooft niet dat 
het kernenergieprobleem zich vanzelf wel oplost als we andere energievormen promoten.  

De beschreven ontwikkelingen verklaren ook de verschuivingen in de prioriteit van 
kernenergie binnen WISE, zoals te zien is in bovenstaande tabel. De kern van het 
kernenergieprobleem lijkt echter niet wezenlijk te zijn veranderd, hoewel het politiek-
maatschappelijke aspect nu minder belangrijk is geworden. De kern ligt in kernenergie als een 
inherent onveilige technologie, waar de mens niet mee kan omgaan (Interview De Rijk, 2008). De 
mens kan niet de eigen problemen rond kernenergie weer oplossen door deze technologie verder te 
ontwikkelen. Het diagnostic frame is op dit aspect smal gebleven, hoewel de kern van het probleem is 
verschoven van een breder technologisch probleem naar een door de mens veroorzaakt 
milieuprobleem. De risicomaatschappij-benadering is ook in deze probleemkern terug te vinden: “De 
kans dat er iets misgaat bij een westerse reactor is inderdaad heel klein. Maar hoe klein ook, de 
gevolgen zijn gigantisch.” (Milieudefensie Magazine, 2006).  
 
Verschuivingen binnen prognostic frame 
Het prognostic frame van WISE is over de jaren wat breder geworden, maar de veranderingen zijn 
kleiner dan bij andere milieuorganisaties. Met name de oplossing is over de jaren vrij smal gebleven. 
De strategie is enigszins verbreed in de laatste periodes.  

WISE wil benadrukken dat kernenergie niet nodig is, dat het echt anders kan. Ze vindt direct stoppen 
met kernenergie een realistische mogelijkheid. Er ligt dan wel een besluit dat Borssele tot 2033 
openblijft, maar in de jaren zeventig en tachtig, toen wel veel organisaties sluiting als oplossing zagen, 
lagen er ook allerlei afspraken (Interview Bannink, 2007). “Toen had men nog veel meer het idee dat 
je daar iets aan kon doen, nu denken velen dat dit niet meer realistisch is.” Borssele sluiten is voor 
WISE echter nog steeds een reële optie: “Wij vinden: elk besluit kun je herroepen. En dus kun je ook 
een politiek besluit nemen om Borssele te sluiten. Daar blijven wij voor ijveren” (Interview De Rijk, 
2008). WISE wil dat mensen inzien dat alles wat er gebeurt in de maatschappij -Borssele langer open, 
nieuwe kerncentrales- geen natuurverschijnselen zijn, maar politieke beslissingen. 
 Omdat WISE kernenergie nu meer plaatst binnen het energievraagstuk, wordt ook wat meer 
aandacht besteed aan de oplossingenkant, zoals besparing en efficiency. Niet dat WISE in de eerste 

Tabel 5.6.2: Prognostic 
frame WISE 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Oplossing Smal: stoppen  Smal: stoppen  Smal: stoppen en 
energiebesparing  

Smal: stoppen en 
energiebesparing  

Strategie Smal: 
informatie 
voorziening 

Smal: 
informatie 
voorziening 

Verbreding: 
informatievoorziening 
en actie  

Midden: informatie 
voorziening, actie en 
overleg 

Strategieobject 
 

Smal: lokale 
groepen 

Smal: lokale 
groepen 

Verbreding: ook 
overheid 

Midden: overheid en 
lokale groepen  
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twee periodes alleen maar tégen was, maar omdat de AKB toen nog veel groter was, waren er andere 
delen van deze beweging die zich met de ontwikkeling van alternatieven bezighielden (Interview 
Bannink, 2007). Het pessimisme ten aanzien van moderne technologische ontwikkelingen vertaalt zich 
ook in de oplossing die WISE voorstelt: “Zolang we geen oplossing hebben gevonden voor het 
kernafval stoppen we met de productie ervan” (WISE, 2006b). Dit, met het idee dat er ‘simpelweg 
geen oplossing bestaat’ voor het kernafval.  

 Strategisch gezien is bij WISE sprake van verbreding. Tabel 5.6.2 geeft aan dat er vanaf de 
jaren negentig wat meer tactieken zijn gebruikt. Dit heeft, net als bij de verbreding aan de 
oplossingenkant, te maken met het wegvallen van het grootste gedeelte van de AKB eind jaren tachtig. 
Bij de strategieën is dit nog sterker merkbaar, omdat veel andere milieuorganisaties wel de 
alternatievenkant op zich namen, maar niet de acties tegen kernenergie. WISE was aanvankelijk een 
‘soort persbureau’, een doorgeefluik voor lokale en nationale groepen die zaken internationaal wilden 
verspreiden (Interview Bannink, 2007). WISE deed niet mee aan demonstraties, ze hield zich bezig 
met informatieverspreiding. Demonstraties werden lokaal al genoeg georganiseerd, juist aan 
informatieverspreiding op internationaal niveau was behoefte. Deze netwerkfunctie is echter minder 
belangrijk geworden over tijd. Nu worden er ook projecten gedaan, campagnes opgezet en acties 
gevoerd. Breed is het frame echter niet te noemen: WISE heeft goede contacten met een aantal 
politieke actoren, maar het echte lobbywerk laat ze over aan andere organisaties. De organisatie zit 
niet in adviesorganen van de overheid. Zij wilde wel deelnemen aan de SER adviescommissie, maar 
hier waren andere actoren het niet mee eens, omdat WISE te radicaal zou zijn (Interview Wit, 2007). 
Acties organiseert WISE vaak in samenwerking met andere milieuorganisaties (Laka, 2007; PZC, 
1999). 

 Het object van de strategieën is met de beschreven ontwikkelingen ook breder geworden. 
WISE was in de eerste periodes nog alleen op lokale groepen gericht, maar ging zich in de laatste twee 
periodes ook actief richten op de politiek en andere milieuorganisaties, en ging af en toe de strijd aan 
met bepaalde bedrijven (Essent, The Body Shop). WISE probeert andere (milieu)organisaties te 
prikkelen om zich meer en sterker tegen kernenergie uit te spreken. 
 
Verschuivingen binnen motivational frame 
Omdat WISE veel kennis heeft over het kernenergieprobleem, zijn haar argumenten altijd zeer breed 
geweest, van uraniumwinning tot proliferatie, met bovendien een duidelijk internationale focus. Haar 
communicatie en argumentatie werd echter wel beïnvloed door dat wat er op dat moment speelde in de 
maatschappij. Onderstaande tabel laat een (minimale) verschuiving zien. 
 

Tabel 5.6.3: Motivational 
frame WISE 

Jaren ‘70 Jaren ‘80 Jaren ’90 Jaren ’00 

Argumentatie  Breed: veel 
argumenten 

Breed: veel 
argumenten 

Breed: veel 
argumenten 

Breed: veel 
argumenten 

Frame alignment Breed: 
argumentatie 
paste bij 
draagvlak 

Breed: 
argumentatie 
paste bij 
draagvlak 

Versmalling: 
argumentatie weinig 
gevoelig voor 
afnemende aandacht 

Verbreding: 
argumentatie 
gevoeliger voor 
afnemende aandacht  

 
De argumentatie was en is zeer breed, maar welk argument het meeste naar voren kwam, was 
afhankelijk van de actualiteit. Het betrof dan wel al bestaande argumenten. Bovendien probeerde 
WISE nooit al te sterk ‘op de angsttrommel te roffelen’ (Interview De Rijk, 2008). “Het 
terrorismeargument is daar een voorbeeld van. We hebben er voor gekozen dat niet groter te maken of 
aan te pakken na 9/11, terwijl dat natuurlijk heel goed zou scoren. Wij roepen al dertig jaar dat 
centrales terrorismegevoelig zijn, dat is niets nieuws.” Het meeste wordt nog steeds ingestoken op de 
fysieke argumenten: het kernafval, de kans op ongelukken en de impact op uraniumwingebieden. De 
grote aandacht voor klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat de samenleving het milieuprobleem 
bijna alleen definieert als een klimaatprobleem. WISE probeert hierop te reageren door te benadrukken 
dat milieu over meer dan alleen klimaatverandering gaat. Dat is een extra hobbel die moet worden 
genomen voordat ze kan aantonen dat kernenergie geen goede oplossing is. In de media wijst WISE 
nog al eens op de pro-lobby, die volgens WISE het klimaatargument misbruikt (De Gelderlander, 2002; 
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Staatscourant, 2002). “Daarom proberen wij dus ook voortdurend te zeggen er meer keuzes mogelijk 
zijn dan óf klimaatverandering óf kernenergie” (Interview De Rijk, 2008). Het noodzaakargument 
heeft daarmee aan belang gewonnen. WISE wijst over het algemeen sterk op de nadelen: ‘duur, 
gevaarlijk en onduurzaam’ (WISE, 2006a).  

Bij haar oprichting sloot WISE dicht aan op de aandacht en behoeften in de samenleving. 
Toen de aandacht voor kernenergie afnam, nam ook de aandacht voor kernenergie binnen WISE wat 
af en ging de organisatie zich meer met andere onderwerpen bezighouden. Er is in de jaren negentig 
echter expliciet gekozen een andere koers te varen, en minder mee te gaan met ‘hypes en trends’. De 
laatste jaren heeft WISE echter zich weer wat meer moeten aanpassen aan de maatschappelijke 
aandacht, als een overlevingsstrategie (Interview Bannink, 2007). “Als je nu nog gesubsidieerd wil 
worden moet je discussies starten. Dan moet je niet meer zeggen ‘kernenergie, nee!’, maar 
‘kernenergie? Ja, mits of nee, tenzij’.” Toch is de mate van frame alignment niet zo groot als bij 
sommige andere organisaties. WISE vindt dat je bewustzijn en aandacht juist moet opbouwen, het 
organiseren van steun ziet de organisatie juist als een taak van de milieubeweging.  

5.7 Concluderende opmerkingen 
Vooruitlopend op het volgende analysehoofdstuk, kan hier gesteld worden dat de organisaties 
onderling flink verschillen in technologiediscours en kernenergieframes. Sommige organisaties zijn 
vrij standvastig geweest en sommige organisaties hebben veel veranderingen doorgemaakt, die zelfs 
tegenstrijdig zijn aan de ontwikkelingen van andere organisaties. Deze paragraaf vat de belangrijkste 
inzichten uit dit hoofdstuk samen, zodat hier in het volgende hoofdstuk, bij de toetsing van de in 
hoofdstuk 3 opgestelde hypotheses, gebruik van kan worden gemaakt. 
 Ten eerste kunnen drie verschillende soorten frames worden herkend anno 2008 (deels 
gebaseerd op Van der Heijden, 2000: 99):  
• Een antitechnologische definitie. Omdat een inherent veilige kerncentrale niet bestaat, en 

hoogstwaarschijnlijk ook nooit zal bestaan, en er nog steeds geen uitzicht is op een oplossing voor 
het kernafval, moet kernenergie worden afgewezen. Binnen deze definitie worden verschillende 
accenten gelegd op ‘gevaar’ en op ‘vertrouwen in technische verbeteringen’. Bij Milieudefensie, 
Greenpeace en WISE is een dergelijke definitie herkenbaar. 

• Een rationeel perspectief. Niet zozeer om ideologische redenen, maar gezien het feit dat de 
eventuele voordelen van kernenergie voorlopig nog niet opwegen tegen de nadelen, moet 
kernenergie worden verworpen. Ook binnen dit perspectief is uiteraard verschil in de specifieke 
nadruk op welke voor- en nadelen. Organisaties als SNM en WNF bekijken kernenergie 
voornamelijk vanuit dit rationele perspectief.  

• Een duurzaamheidsperspectief: Omdat kernenergie niet voldoet aan de voorwaarden van 
duurzame ontwikkeling (eindig en toekomstige generaties) dient deze manier van 
energieopwekking niet toegepast te worden. Het perspectief heeft een wat grotere morele waarde 
dan het rationele perspectief en is vooral bij ZMF aanwezig. 

Ten tweede dient over de invulling van de frames een opmerking te worden gemaakt met 
betrekking tot de rol van individuen. In het voorgaande hoofdstuk werd al gewezen op de invloed van 
individuen op de politieke mogelijkheden en beperkingen, maar ook bij de invulling van de frames 
kunnen individuele personen een belangrijke rol spelen. Het milieuwereldje is vrij klein, en sommige 
personen die zich met kernenergie bezighielden bij de ene organisatie zijn later bij een andere 
organisatie gaan werken op vergelijkbare posities. Dit kan met name de prioriteit en de argumentatie 
doen veranderen. Het is echter moeilijk precies aan te wijzen wanneer dit gebeurde en welke invloed 
dat had.  

Ten derde is er bij veel organisaties een sterke daling zichtbaar in de prioriteit die aan 
kernenergie gegeven wordt. Nog maar weinig organisaties richten zich specifiek op dit onderwerp 
(alleen WISE en Greenpeace). De daling in prioriteit is bovendien samengegaan met een verlaging van 
het expertiseniveau van kernenergie in Nederland bij de milieubeweging. De meeste 
milieuorganisaties doen hier zelf geen onderzoek meer naar en houden zich slechts passief met het 
onderwerp bezig. Ze vertrouwen op andere milieuorganisaties om dit kennisniveau op peil te houden. 
Door het kleinere draagvlak vanuit de samenleving heeft een kleine organisatie als WISE echter ook 
steeds minder middelen om dit te doen. 
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Tenslotte twee opmerkingen over de strategische overwegingen van de organisaties. De 
organisaties verschillen in hun strategieën, maar verschillen nog het meeste in hun perceptie van 
‘wanneer het beste in de discussie te stappen’. Sommige milieuorganisaties hebben het gevoel dat je 
niet vroeg genoeg kan beginnen met het tegenhouden van kernenergie, terwijl andere organisaties 
vinden dat het probleem echt heel urgent moet zijn, voordat zij zich er actief mee gaan bemoeien. Zo 
gaf het WNF aan dat je je moet afvragen “wanneer het beste moment is om het breekijzer er in te 
stoppen” (Interview Pols, 2007). Dit is voor het WNF pas als er concrete plannen liggen. SNM en 
Milieudefensie denken in dezelfde lijnen, Milieudefensie geeft aan dat “het dan wel heel reëel moet 
zijn” (Interview Kodde, 2008). WISE denkt juist dat het beter is om de plannen voor de bouw van 
nieuwe kerncentrale tegen te houden als dat nog maar in debat is, dan “wanneer het eerste beton bij 
wijze van spreken wordt gestort” (Interview De Rijk, 2008). Opvallend is dat in de tegenstelling in dit 
strategische perspectief de organisaties met kernenergie als hoge prioriteit aan de ene kant staan 
tegenover die met kernenergie als lage prioriteit aan de andere kant. Het is dus aannemelijk dat deze 
twee zaken, prioriteit en strategische perceptie, nauw met elkaar samenhangen.  

Daarbij is ook de samenhang tussen het discours en de strategie van belang. De organisaties 
met een meer optimistisch technologiediscours lijken zich gemakkelijker te begeven tussen de wereld 
van de overheid en het bedrijfsleven, in vergelijking tot de organisaties met een pessimistisch 
technologiediscours. Het volgende hoofdstuk gaat dieper op deze coherenties in door de toetsing van 
de opgestelde hypothesen.  
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Hoofdstuk 6: Hypotheses en Conclusies 
In dit hoofdstuk wordt de informatie uit de voorgaande twee hoofdstukken gebruikt om de hypotheses 
te toetsen. Wat is er nog over van de verwachtingen die in hoofdstuk 3 zijn geventileerd? Door de 
hypotheses stuk voor stuk te behandelen, ontstaat een gefundeerd antwoord op de eerste centrale vraag 
van het onderzoek: ‘Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor de verschillen in de houding ten 
opzichte van kernenergie tussen de verschillende milieuorganisaties?’. Paragraaf 6.1 beschrijft de 
invloed van de technologievisie van een milieuorganisatie op de invulling van de drie framingtaken. 
Op basis hiervan worden hypotheses 1 tot en met 3 behandeld. In paragraaf 6.2 komt de invloed van 
de contextfactoren op de invulling van de drie verschillende framingtaken enerzijds en de relatie 
tussen de technologievisie en de omgang met deze contextfactoren anderzijds aan bod. De tweede 
paragraaf sluit af met de behandeling van de hypotheses 4 tot en met 7. In de slotparagraaf van dit 
hoofdstuk passeren de eerste vier deelvragen één voor één de revue, zodat een systematisch antwoord 
kan worden gegeven op het kennisdeel van de doelstelling. 

6.1 Over discoursen en framing 
Uit hoofdstuk 5 blijkt dat alle organisaties in meer of mindere mate een verschuiving hebben 
doorgemaakt in de manier waarop zij tegen technologie aankijken. Figuur 6.1 laat schematisch zien 
hoe de technologiediscoursen van de verschillende milieuorganisaties over een periode van ruim dertig 
jaar zijn veranderd. Grofweg zijn er twee veranderingen gesignaleerd: 

- Een verschuiving naar optimisme (ZMF, VMD, SNM)  
- Een verschuiving naar pessimisme (Greenpeace) 

WNF en WISE laten de minste verandering zien: de eerste is de meest optimistische organisatie 
gebleven, de laatste de meest pessimistische.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is nu de relatie tussen het technologiediscours en de houding ten opzichte van kernenergie? 
Hoofdstuk 2 geeft aan dat een discours verschillende ‘lagen’ heeft, met een kern en secundaire 
aspecten. Het technologiediscours wordt opgevat als de kern. De taak diagnostic framing staat hier het 
dichtste bij, de taak motivational framing het verste weg. Uit hoofdstuk 5 blijkt dat de argumentatie, 
het motivational frame, vooral verandert naar aanleiding van veranderende contextfactoren. De 
argumentatie is namelijk over het algemeen vrij breed en de inhoud is veranderlijker dan het 
technologiediscours. De strekking van de argumentatie past echter wel bij de manier waarop de 
organisatie het probleem afbakent, en is dan ook voornamelijk indirect afhankelijk van het 
technologiediscours. De volgende paragraaf zal meer aandacht aan de argumentatie besteden in relatie 
tot de contextfactoren. Eerst gaat deze paragraaf in op de relatie tussen het technologiediscours en de 
andere twee framingtaken (prognostic en diagnostic framing). In figuur 6.2 zijn de globale 
veranderingen in de breedte van diagnostic en prognostic framing samen per milieuorganisatie 
weergegeven.  
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Figuur 6.1: Veranderingen in de technologiediscoursen van de milieuorganisaties over de tijd 
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Welke invloed heeft de visie op moderne technologie en de stuurbaarheid hiervan nu precies op de 
houding ten opzichte van kernenergie? Allereerst gaat deze paragraaf in op de relatie met het 
diagnostic frame: de context en kern van kernenergie en de prioriteit ervoor. Een optimistisch 
technologiediscours brengt daarbij een ander diagnostic frame met zich mee dan een pessimistisch 
technologiediscours.  

Er zijn twee organisaties met een optimistisch technologiediscours, SNM en WNF. Hoofdstuk 
5 laat zien dat beide organisaties naar kernenergie kijken als een verkeerde oplossing voor andere, 
belangrijkere problemen. Zo lieten beide organisaties onderzoek verrichten naar de impact van 
kernenergie op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hun rationele perspectief op kernenergie kan 
worden verklaard door hun technologiediscours. Wanneer een organisatie optimistisch tegen 
technologie aankijkt, is zij geneigd voor de oplossing van milieuproblemen voornamelijk naar 
technieken te zoeken. Deze benadering van technologie als oplossingsrichting zorgt ervoor dat 
kernenergie niet bekeken wordt als probleem, maar als mogelijke oplossing voor milieuproblemen. 
Het rationele perspectief zorgt ervoor dat kernenergie in een andere context wordt bekeken, namelijk 
als non-oplossing voor andere problemen, en daardoor een brede inkadering krijgt. Het bekijken van 
kernenergie als een slechte oplossing brengt ook een lage prioriteit met zich mee. Kernenergie wordt 
tenslotte niet als het belangrijkste probleem ervaren, dat zijn de andere vraagstukken rond zure regen 
en broeikaseffect/klimaatverandering. Een optimistisch technologiediscours hangt in deze optiek 
samen met een breed diagnostic frame. 

Voor een pessimistisch technologiediscours geldt een vergelijkbare redenering. Organisaties 
met een meer pessimistische technologievisie, zoals Greenpeace en WISE, kijken niet naar 
kernenergie als een (non-)oplossing, maar juist als de oorzaak van allerlei problemen. Dit strookt met 
het discours, waarin technologie niet als de oplossing, maar juist als een probleem wordt gezien. 
Hierdoor is de context waarin de organisatie zich bezighoudt met kernenergie smal en de prioriteit 
vaak hoger. Een pessimistisch technologiediscours past dus bij een smal diagnostic frame. Over de tijd 
zijn de organisaties wat betreft de prioriteit voor kernenergie steeds verder van elkaar af komen te 
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Figuur 6.2: de globale veranderingen in de breedte van zowel diagnostic als prognostic frame 

Figuur 6.3: Verschillen in prioriteit voor kernenergie in de eerste twee periodes t.o.v. de laatste twee periodes 
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liggen. Figuur 6.3 geeft aan dat de prioriteit in de laatste periodes veel meer ‘gespreid’ lag dan in de 
eerste periodes. 

Uit hoofdstuk 5 kan ook een relatie tussen het technologiediscours en het prognostic frame 
(oplossingen en strategieën) worden afgeleid: een indirecte en een directe relatie. De indirecte relatie 
loopt via het diagnostic frame. Zo kan een brede context voor kernenergie ervoor zorgen dat de 
voorgestelde oplossingen ook veel breder zijn dan enkel gericht op kernenergie. Wanneer de 
organisatie in het diagnostic frame kernenergie plaatst binnen klimaatverandering, zullen de 
oplossingen binnen het prognostic frame vooral gericht zijn op de ontwikkeling van alternatieve 
technologieën. Maar er is ook een meer directe relatie te onderscheiden met het technologiediscours. 
Ten eerste heeft het technologiediscours een directe invloed op de voorgedragen oplossingen van een 
organisatie. Een pessimistisch technologiediscours zorgt er bijvoorbeeld voor dat er weinig 
vertrouwen is in veel wat met kernenergie te maken heeft, waardoor de oplossingen vooral gericht zijn 
op de aanpak van specifieke nadelen van kernenergie, zoals kernafval, transport en onveiligheid. Bij 
een optimistisch discours wordt er juist naar andere technologieën gekeken als oplossingsrichting 
aangezien hier veel vertrouwen in is. De nadelige effecten van kernenergie krijgen hierdoor vaak geen 
specifieke aandacht. Een pessimistisch technologiediscours past dus bij een smal, en een optimistisch 
technologiediscours bij een breed prognostic frame, wat betreft de oplossingen.  

Ten tweede is er een relatie tussen het technologiediscours en de strategieën van de organisatie. 
Wanneer men sterk pessimistisch is over technologie als oplossing, dan kan men minder goed 
meepraten in overleggen omdat men niet in dezelfde termen praat als de andere ‘polderactoren’, die 
voornamelijk het ecologische moderniseringsdiscours aanhangen. Dit maakt een breed prognostic 
frame problematisch. Men wíl bovendien niet zoveel meepraten, omdat men dan compromissen moet 
sluiten, terwijl de smalle oplossingen daar veel minder ruimte toe bieden. Bij een optimistisch discours 
en daarmee een brede probleeminkadering, is de oplossing het stimuleren van alternatieven, een 
oplossing die ook al wordt nagestreefd in het kader van andere problemen zoals klimaatverandering en 
zure regen. In het stimuleren van alternatieven als oplossing zijn makkelijker compromissen te sluiten 
dan bij ‘stoppen met kernenergie’ als oplossing. ‘Een beetje stoppen’ is natuurlijk geen optie wanneer 
je kernenergie als een groot probleem ziet. Bij een pessimistisch discours, en daarmee een smalle 
inkadering, is de oplossing rigoureuzer en direct gericht op kernenergie en de gevolgen daarvan (ook 
internationaal). Bovendien willen sommige ‘polderactoren’ niet altijd dat ‘radicale partijen’ meedoen 
met een advies, zoals bij de SER voor WISE het geval was. Soms is het dus kiezen tussen behoud van 
sterke standpunten enerzijds en meepraten anderzijds. 

De resultaten van hoofdstuk 5 ondersteunen bovenstaande redeneringen. Wanneer figuur 6.1 en figuur 
6.2 naast elkaar worden gelegd, zoals figuur 6.4 dat doet, is te zien dat de richting van de lijnen (van 
smal naar breed en van pessimistisch naar optimistisch) grotendeels overeenkomt, met SNM als 
uitzondering. Dit betekent dus dat een optimistisch technologiediscours inderdaad samenhangt met een 
breed diagnostic en prognostic frame, en een pessimistisch technologiediscours met een smal 

Figuur 6.4: figuren 6.2 en 6.3 vergeleken 
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diagnostic en prognostic frame, maar dat dit niet het enige is wat van invloed is op de houding 
tegenover kernenergie.  
 
Conclusies met betrekking tot hypotheses 1 t/m 3 
Op basis van de resultaten kunnen uitspraken worden gedaan over de eerste drie hypotheses uit 
hoofdstuk 3, weergegeven in tabel 6.1. De eerste twee hypotheses moeten worden genuanceerd. Het is 
inderdaad zo dat een algemene verschuiving richting optimisme een afname van de aandacht voor 
kernenergie met zich meebracht, maar het technologiediscours was hier niet enkel voor 
verantwoordelijk. De derde hypothese kan worden aangenomen. Daarbij geldt dat de invloed op het 
diagnostic frame direct is, en op het prognostic frame ook indirect. Het motivational frame is alleen 
indirect afhankelijk van het technologiediscours en veel gevoeliger voor contextfactoren, zoals de 
volgende paragraaf toont. 
 

Hypothese: Nuancering: 
1) De verschillende milieuorganisaties hebben ten 
opzichte van elkaar een afwijkend kernenergieframe 
omdat zij verschillende technologiediscoursen 
aanhangen. 
 

Verschillen in technologiediscoursen bij de 
verschillende milieuorganisaties verklaren 
grotendeels de verschillen tussen de diagnostic en 
prognostic kernenergieframes van deze 
organisaties. 

2) De verschillende milieuorganisaties hebben ten 
opzichte van vroeger een afwijkend 
kernenergieframe omdat hun technologiediscoursen 
zijn veranderd. 

Veranderingen in technologiediscoursen zijn 
grotendeels verantwoordelijk voor afwijkingen in 
het kernenergieframe van de verschillende 
milieuorganisaties ten opzichte van eerdere 
periodes. 

3) Het technologiediscours van een 
milieuorganisatie heeft met name invloed op de 
manier waarop die organisatie de taken diagnostic 
framing (vanuit de technologische visie) en 
prognostic framing (vanuit de stuurbaarheidsvisie) 
invult. 

- 

6.2 Over contextfactoren, discoursen en framing 
De discrepantie tussen de lijnen in de grafieken van figuur 6.5 laten, met name bij SNM, zien dat meer 
dan alleen het technologiediscours van de organisaties van invloed is op de houding ten opzichte van 
kernenergie. Uit de vorige hoofdstukken kan worden afgeleid dat sommige contextfactoren een grotere 
invloed hadden dan andere op de invulling van de framingtaken door de milieuorganisaties. De 
organisaties gaan echter allemaal verschillend om met deze factoren: sommige organisaties zijn vrij 
gevoelig voor fluctuaties in de aandacht van de samenleving, andere minder.  

De argumentatie, het motivational frame, van de milieuorganisaties lijkt voornamelijk door 
deze contextfactoren te worden beïnvloed, veel meer dan door de technologiediscoursen. De 
argumenten zijn dan ook secundaire aspecten, die vaker strategisch dan ideologisch worden ingezet. 
Op basis van hoofdstukken 4 en 5 is het mogelijk te concluderen dat de volgende factoren de breedte 
van de argumentatie (motivational framing) sterk bepalen: 
 - De maatschappelijke aandacht voor het onderwerp: In de jaren zeventig en begin jaren 
tachtig hielden veel verschillende organisaties zich bezig met kernenergie, dat symbool stond voor een 
strijd die strekte van vrede tot kleinschaligheid. Later stond de milieubeweging nagenoeg alleen in 
haar strijd tegen kernenergie, waardoor de fysieke argumenten het belangrijkste werden. De 
maatschappelijke aandacht is ook van invloed op het soort argumenten dat de organisatie gebruikt. 
Wanneer de maatschappelijke aandacht meer op de algemene energievoorziening of op 
klimaatverandering was gericht, dan argumenteerden de milieuorganisaties ook steeds meer in deze 
context richting het publiek, een vorm van frame alignment.  
 - Verschillende fysieke gebeurtenissen: Door bepaalde ongelukken werd de argumentatie van 
de milieubeweging versterkt, maar de fysieke argumenten bleven vaak centraal staan. Het gevaar voor 

Tabel 6.1: Hypotheses 1 t/m 3 en bijbehorende nuanceringen
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een terroristische aanslag of proliferatie na 9/11 bracht bijvoorbeeld niet zozeer nieuwe argumenten 
met zich mee, maar maakte die argumenten relevanter en krachtiger. 
 In hoofdstuk 5 valt op dat een smal motivational frame over het algemeen past bij de 
organisaties met een breed prognostic en diagnostic frame. Dit komt door het feit dat de organisaties 
met brede frames zich over het algemeen alleen tot kernenergie richten in het kader van de strijd tegen 
klimaatverandering. De argumenten concentreren zich daardoor vaak rond de noodzaak van 
kernenergie. Deze noodzaakargumenten worden vaak wel gecombineerd met fysieke argumenten, 
maar richten zich hier niet specifiek op. Organisaties met smalle diagnostic en prognostic frames 
richten hun argumenten juist ook specifiek op de bijeffecten van kernenergie, en gebruiken daarbij ook 
vaak politieke en historische argumenten. Toch is de argumentatie van de milieubeweging in het 
algemeen niet echt smal te noemen: de organisaties proberen in de media over het algemeen minstens 
twee verschillende soorten argumenten te gebruiken, en vaak zelfs meer. Maar vergeleken met de 
jaren zeventig en tachtig zijn de argumenten veel smaller omdat de politieke inbedding nu grotendeels 
ontbreekt. De argumenten rond kernenergie berusten steeds minder op ‘angst’ en steeds meer op 
rationele argumenten, zoals rond kosten en noodzaak.  
 Het theoretische kader benoemt één externe factor echter niet, hoewel uit de empirie blijkt dat 
deze misschien wel de grootste invloed op de argumentatie van de milieubeweging had: de 
argumentatie van de pro-lobby en overheid. De argumenten tegen kernenergie in de jaren zeventig 
waren door de AKB ontwikkeld, er was dan ook duidelijk sprake van een AKB-ideologie. Echter, in 
de jaren negentig en nul, hamerde de milieubeweging steeds minder op de specifieke tekortkomingen 
van kernenergie, maar reageerde op de redenering van de overheid en pro-lobby dat kernenergie 
noodzakelijk was voor het oplossen van problemen als zure regen en klimaatverandering. ‘Het is 
nodig’ werd tegengesproken met ‘het is niet nodig’ en ‘het is goedkoper’ werd tegengesproken met 
‘het is niet goedkoper’. Men ging over kernenergie steeds meer meepraten in termen van kosten en 
noodzaak, zodat het kernenergiedebat steeds meer een ‘welles-nietes spelletje’ werd. Omdat de kennis 
over kernenergie bij de milieubeweging steeds kleiner werd, was zij niet meer in staat te anticiperen 
op de argumenten van de voorstanders.  

Niet alleen de argumentatie, maar ook de strategie van de milieubeweging om haar 
argumenten duidelijk te maken (prognostic framing), veranderde in wisselwerking met 
contextfactoren. Met name de volgende factoren bleken van belang: 

- Houding vanuit overheid: Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig trad de overheid hard op 
tegen demonstranten en liet zij haar kernenergiebeleid weinig tot niet beïnvloeden door hun 
argumentatie. De AKB werd hierdoor juist groter en meer volhardend, en haar argumenten rond 
democratie werden hierdoor versterkt. Vanaf eind jaren tachtig vond er veel meer facilitatie plaats, en 
was de milieubeweging veel meer geneigd om samen met de overheid naar oplossingen te zoeken. 
Argumenteren en procederen werden nu de belangrijkste strategieën. Door de no-nonsense houding 
van zowel overheid als samenleving voelden veel milieuorganisaties zich wel gedwongen om hun 
strategieën te herzien.  

- Beleidsuitkomsten: Een aantal beleidsuitkomsten hebben de milieubeweging er toe doen zetten 
zich anders op te stellen. De BMD is hier een voorbeeld van. Na wat twijfel ging een deel van de 
milieubeweging meepraten in plaats van demonstreren, een belangrijke strategieverandering.  

Over het algemeen is er een verschuiving van een smal prognostic frame in de jaren zeventig 
en tachtig, naar een steeds breder frame in de jaren negentig en nul. Organisaties gingen steeds meer 
meepraten en de oplossingen die werden steeds pragmatischer en ‘realistischer’. Bovendien werd met 
steeds meer actoren samengewerkt. De overheid en het bedrijfsleven werden steeds minder de vijand, 
maar een bondgenoot in de zoektocht naar oplossingen.  
 Een aantal andere factoren lijkt minder evident een invloed te hebben gehad op de 
argumentatie en de strategie van de milieubeweging. Zo speelden sociaal-economische factoren 
indirect wel een grote rol via het mobilisatiepotentieel en de maatschappelijke aandacht voor 
kernenergie, maar de milieubeweging heeft niet heel duidelijk haar strategie of argumentatie daar 
direct op aangepast. Ook de politieke machtsconfiguratie was wel zeer van belang in de 
besluitvorming over kernenergie en de houding vanuit de overheid richting de milieubeweging, maar 
veel minder direct van invloed op de frames van de milieubeweging.  
  Er is ook een relatie te herkennen tussen de contextfactoren en het diagnostic frame, deze 
verschilt echter sterk per organisatie. WNF werd het duidelijkste beïnvloed door het veranderende 
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Tabel 6.2: Hypotheses 4 t/m 6 en bijbehorende nuanceringen

draagvlak voor kernenergie na Tsjernobyl. Deze gebeurtenissen zorgden ervoor dat de rationele 
afweging anders werd, het veiligheidsaspect ging zwaarder wegen. Ook SNM werd vrij sterk 
beïnvloed door contextfactoren. De algemene aandacht voor kernenergie in de jaren zeventig en begin 
jaren tachtig zorgden ervoor dat kernenergie een hoge prioriteit had, maar naarmate deze aandacht 
afnam, ging ook SNM zich minder bezighouden met kernenergie. Een gebeurtenis als Tsjernobyl 
bevestigde bij zowel SNM als Milieudefensie en ZMF de gedachte dat de strijd gewonnen was. Dit 
idee heerst nog steeds, en is dus ook zeer belangrijk voor de prioriteit voor het onderwerp. Bij 
Milieudefensie en ZMF werd het diagnostic frame echter minder veranderd door deze contextfactoren. 
Het zou dus kunnen dat organisaties met een rationele afweging gevoeliger zijn voor deze factoren dan 
organisaties met een meer ideologische afweging. De strijd tegen kernenergie is voor veel organisaties 
geen ‘geloofsovertuiging’ meer, waardoor zij gevoeliger zijn geworden voor veranderingen in de 
omgeving. Bij SNM komt daarbij dat zij niet zoveel verantwoording hoeft af te leggen tegen een 
achterban. Ook WNF heeft dit minder omdat haar achterban zo breed is en deze niet wordt betrokken 
bij het beleid van de organisatie. Een verandering in houding of een compromis leidt daarom tot 
minder controverse dan bij een organisatie als Milieudefensie.  
  
Conclusies met betrekking tot hypotheses 4 t/m 6 
Bovenstaande resultaten maken het mogelijk uitspraken te doen over hypotheses 4 t/m 6 uit hoofdstuk 
3. Alle drie deze hypotheses dienen te worden aangepast, zoals tabel 6.2 laat zien. Voor de vierde 
hypothese geldt slechts een kleine nuancering. De vijfde hypothese geldt niet in dezelfde mate voor 
alle organisaties. De zesde hypothese gaat in de originele vorm alleen op voor organisaties met een 
overwegend ideologisch perspectief, terwijl bij organisaties met een rationeel perspectief ook het 
diagnostic frame wordt beïnvloed door de contextfactoren.  
 

Hypothese: Nuancering: 
4) De verschillende milieuorganisaties hebben ten 
opzichte van elkaar een afwijkend kernenergieframe 
omdat zij verschillend omgaan met de politieke 
mogelijkheden structuur en events. 
 

Mede omdat de milieuorganisaties verschillend 
omgaan met de politieke mogelijkheden structuur 
en events, zijn er verschillen in de 
kernenergieframes van deze organisaties. 

5) De verschillende milieuorganisaties hebben ten 
opzichte van vroeger een ander kernenergieframe 
omdat de politieke mogelijkhedenstructuur is 
veranderd en men te maken heeft met andere events. 

Met name de organisaties met een rationeel 
perspectief op kernenergie hebben ten opzichte 
van vroeger een ander kernenergieframe omdat de 
politieke mogelijkhedenstructuur is veranderd en 
zij te maken hebben met andere events. 

6) Contextfactoren hebben met name invloed op de 
manier waarop een milieuorganisatie de taken 
prognostic en motivational framing invult. 

Bij organisaties met een overwegend ideologisch 
perspectief hebben de contextfactoren met name 
invloed op de manier waarop een milieuorganisatie 
de taken prognostic en motivational framing 
invult, terwijl bij organisaties met een overwegend 
rationeel perspectief ook het diagnostic frame 
hierdoor beïnvloed wordt. 

 
 
Conclusies met betrekking tot hypothese 7 
De laatste hypothese gaat in op de relatie tussen het technologiediscours en de manier waarop de 
organisaties omgaan met contextfactoren. Deze hypothese dient op basis van de bevindingen aan te 
worden gepast, zoals tabel 6.3 weergeeft. De aanpassing is tweevoudig. Ten eerste hangt de breedte 
van het prognostic frame niet zozeer samen de radicaliteit van het technologiediscours (uiterst 
optimistisch of uiterst pessimistisch), maar met de mate van optimisme. Ten tweede is er wel degelijk 
een bepaalde causale relatie te herkennen tussen technologiediscours en de omgang met 
contextfactoren. Organisaties met een optimistisch technologiediscours verschillen sterk in strategie 
van de organisaties met een pessimistisch technologiediscours. Die eerste hebben namelijk veel meer 
ruimte om mee te praten, en gaan dus anders om met de mogelijkheden die de politiek daarvoor biedt. 
Maar ook andersom zijn de organisaties die mee willen praten haast wel gedwongen om een minder 
pessimistisch technologisch standpunt in te nemen. De relatie werkt dus twee kanten uit. 
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Tabel 6.3: Hypothese 7 en bijbehorende nuanceringen

 
Hypothese 7: Nuancering: 
Hoe een milieuorganisatie omgaat met de politieke mogelijkhedenstructuur rond kernenergie hangt samen 
met haar denkbeelden over technologie en sturing, want deze hebben beide invloed op de invulling van 
het prognostic frame: 
• Hoe radicaler het technologische discours, hoe 

smaller het prognostic frame (want anders zou 
dat dwingen tot het doen van concessies e.d);  

• Hoe breder het prognostic frame, des te 
genuanceerder de inhoudelijke boodschap rond 
technologie (want pragmatischer, mee willen 
praten etc.); 

• Hier hoeft echter geen causale relatie in te 
zitten: het discours en de strategie moeten bij 
elkaar passen. Maar in deze zin versterken ze 
elkaar wel. 

• Hoe pessimistischer het technologiediscours, 
hoe smaller het prognostic frame (want 
minder ruimte voor concessies);  

• Hoe breder het prognostic frame, des te 
optimistischer de inhoudelijke boodschap rond 
technologie (want rationeler, mee willen 
praten etc.); 

• Het technologiediscours heeft invloed op de 
manier waarop de organisaties omgaan met de 
politieke mogelijkhedenstructuur en vice 
versa. 

 

6.3 Conclusie 
Beantwoording onderzoeksvragen 
In deze laatste paragraaf van het hoofdstuk komen de centrale onderzoeksvragen aan bod, zodat een 
antwoord kan worden gegeven op de eerste centrale vraag.  

1) “Op welke manier is de context en de inhoud van het kernenergiedebat veranderd over de 
afgelopen vier decennia?” 

Hoofdstuk 4 beschrijft de Political Opportunity Structure (POS) over de tijd, tezamen met de 
belangrijkste events. Hieruit blijkt dat met name de houding vanuit de overheid sterk is veranderd: er 
heeft steeds meer facilitatie plaatsgevonden richting de milieubeweging en steeds minder repressie. 
Bovendien werd uit de analyse duidelijk dat kernenergie als onderwerp in de politiek altijd op de loer 
lijkt te liggen, ook al besloten veel kabinetten dat er in hun regeringsperiodes geen besluit over 
kernenergie zou worden genomen. De politiek is sinds Tsjernobyl de beslissing over kernenergie voor 
zich uit blijven schuiven, net als de sluitingsdatum van de enige kerncentrale in Nederland. Een zeer 
belangrijke ontwikkeling is de ontideologisering van het kernenergiedebat. De heersende 
maatschappijkritiek in de samenleving van de jaren zeventig en begin jaren tachtig gaf een belangrijke 
impuls aan het kernenergiedebat. Met de verkleining of zelfs verdwijning van deze kritiek in de 
samenleving is ook de argumentatie van de milieubeweging gedeeltelijk minder ideologisch geworden. 
Zogenaamd rationele argumenten tegen kernenergie staken dan ook steeds meer de kop op.  

2) “Welke denkrichtingen over technologie en sturing kunnen worden onderscheiden bij de 
onderzochte milieuorganisaties?” 

Hoofdstuk 5 geeft een antwoord op deze vraag per milieuorganisatie over vier decennia. Over het 
algemeen is er een verschuiving zichtbaar naar een optimistischere (of eigenlijk: minder 
pessimistische) houding, behalve misschien bij Greenpeace die wat pessimistischer is geworden. In de 
sturingsvisie waren steeds meer elementen van ecologische modernisering te herkennen, hoewel veel 
organisaties ook een sterke overheid zouden willen zien.  

3) “Welke verschillen zijn te herkennen in de manier waarop milieuorganisaties in Nederland 
omgaan met het kernenergieprobleem en in hoeverre zijn deze verschillen anders dan in het 
verleden?”  

De milieuorganisaties hebben verschillende visies op kernenergie: een antitechnologische definitie, 
een rationeel perspectief en een duurzaamheidsperspectief. De verschillen in perspectief op 
kernenergie in het verleden waren niet zozeer kleiner, maar van een andere aard. Over de kern van het 
probleem lijkt men zelfs eensgezinder: alle organisaties geven nu tenslotte expliciet aan tegen 
kernenergie te zijn, in tegenstelling tot de eerste periodes. De inkadering is inhoudelijk wel veranderd. 
De maatschappijkritische context is bij nagenoeg alle organisaties in meer of mindere mate vervangen 
door de context van klimaatverandering en alternatieve energiebronnen. Een verschil tussen de 
organisaties dat wel is vergroot, ligt in de prioriteit voor kernenergie.  



 83

4) In hoeverre kunnen de variaties in houding toegeschreven worden aan verschillen in 
denkbeelden over technologie binnen de organisaties en de manier waarop deze organisaties 
omgaan met contextfactoren, zoals de politieke structuur en relevante gebeurtenissen?”  

Uit de analyse is duidelijk gebleken dat het een samenspel betreft van de twee elementen. De variaties 
in houding kunnen grotendeels worden toegeschreven aan het technologiediscours van de organisaties, 
omdat dit bepalend is voor de inkadering van het probleem en voor de manier waarop de organisatie 
omgaat met de politieke mogelijkheden en gebeurtenissen. Echter, de aard van die politieke 
mogelijkheden en gebeurtenissen is hierbij ook van groot belang, en zeer bepalend voor de 
argumenten die de organisaties op een specifiek moment naar voren brengen.  
 De antwoorden op deze deelvragen tezamen voltooien de eerste helft van de doelstelling van 
dit onderzoek, omdat zij verklaringen geven voor de verschillen in de houding binnen de 
milieubeweging ten opzichte van kernenergie. Het handelingsdeel van de doelstelling is echter nog 
niet beantwoord: de formulering van eventuele voorwaarden waaronder een strategisch verbond rond 
kernenergie in de toekomst realistisch is. Deze vraag komt in het volgende, tevens laatste, hoofdstuk 
aan bod. 
 
Korte reflectie 
De gebruikte theoretische perspectieven hebben dit onderzoek sterk bepaald: de gevonden 
verklaringen liggen dan ook in het verlengde hiervan. Wanneer een andere hiërarchie was vastgesteld 
aan het begin van het onderzoek, met bijvoorbeeld een grotere nadruk op het strategische perspectief, 
dan had het onderzoek er in opzet anders uitgezien, maar waren de conclusies waarschijnlijk 
grotendeels gelijk gebleven. Ook dan was namelijk de vraag van belang gebleven waaróm de 
organisaties hun hulpbronnen op verschillende manieren inzetten, een verklaring die toch 
voornamelijk ligt in hun visie op bepaalde zaken.  
 Wat betreft de van te voren opgestelde technologiediscoursen kan in retrospectief aangegeven 
worden dat het lastig was uitspraken te doen over de twee horizontale uitersten van de matrix (mens 
versus techniek als subject), met name in de laatste periodes. Dit probleem is zoveel mogelijk 
verholpen door het invullen van enquêtes, maar voor vervolgonderzoek is het aan te raden 
voornamelijk in te steken op de verticale assen van de technologiematrix (optimisme versus 
pessimisme). De opdeling van de frames in breed en smal zorgden voor een duidelijk onderscheid en 
faciliteerde de ontsluiting van informatie uit de beschikbare bronnen. Aan deze opdeling kan op 
verschillende manieren invulling worden gegeven, waardoor het ook voor ander onderzoek nuttig kan 
zijn. 
 In dit onderzoek kwam op verschillende momenten naar voren dat de invloed van individuen 
binnen de organisaties wel eens heel groot kan zijn geweest voor de beschreven veranderingen. Het 
voerde in het kader van dit onderzoek echter te ver om deze invloed nauwkeurig na te gaan. Het zou 
echter interessant zijn om te onderzoeken wat de invloed is van personen, en de overstap van personen 
van de ene naar de andere milieuorganisatie, op de manier waarop deze organisatie zich bezighoudt 
met een onderwerp als kernenergie.  



 84

Hoofdstuk 7: Een nieuwe AKB: Droom of Delirium?  
“De geschiedenis is het enige laboratorium dat we hebben waarin we kunnen testen wat de 
consequenties zijn van gedachten” (Gilson, eigen vertaling). In de historische analyse van dit 
onderzoek zien we de gevolgen van bepaalde gebeurtenissen en veranderingen in denkwijzen. 
Hoofdstukken 4 en 5 van dit onderzoek hebben niet alleen een aanzienlijke basis gelegd om conclusies 
te trekken over de ontwikkeling van de milieubeweging in het kernenergiedebat, zij stellen de 
onderzoeker bovendien in staat een blik te werpen op de toekomst. Dit laatste hoofdstuk bekijkt de 
kansen en beperkingen voor het ontstaan van een nieuw strategisch verbond tegen kernenergie. Zal de 
droom van WISE voor een nieuwe coalitie tegen kernenergie binnenkort werkelijkheid kunnen worden 
of wil zij dingen zien die er niet zijn?  
 Allereerst zal dit hoofdstuk teruggrijpen naar de actualiteit: wat is de huidige situatie van het 
kernenergiedebat? Hieruit blijkt dat het roerige tijden zijn wat kernenergie betreft. Paragraaf 7.2 gaat 
in op hoe de milieubeweging op dit moment omgaat met kernenergie en waar de struikelblokken 
liggen bij het vormen van een verbond. Daarbij zijn vooral de verschillen in prioriteit, 
urgentieperceptie en strategie een probleem. Daarop identificeert paragraaf 7.3 openingen en 
beperkingen voor het aanvechten van kernenergie in het kernenergiedebat. Beargumenteerd wordt dat 
als de milieubeweging echt iets wil doen tegen kernenergie, het verstandig is om zo snel mogelijk in 
actie te komen. De slotparagraaf geeft aangrijpingspunten voor een nieuw verbond en zet aan tot een 
discussie binnen de milieubeweging. 

7.1 Waar staat het debat? 
Het is onrustig in Den Haag. Na een moeizaam traject kwam de SER in maart 2008 eindelijk met een 
advies over kernenergie: stel de beslissing uit tot 2010, wanneer het klimaatbeleid herijkt wordt. ‘Van 
uitstel komt afstel’, moet de milieubeweging gedacht hebben, toen ze hier na wat gemor en een 
voetnoot uiteindelijk mee akkoord ging. De deelnemende werkgeversorganisatie verwacht juist dat het 
kabinet in 2010 eindelijk zo ver zal zijn een beslissing in het voordeel van kernenergie te nemen.  

Milieuminister Cramer kreeg nogal wat kritiek te verduren door haar uitspraken vlak voor het 
uitkomen van het SER-advies, toen ze zei dat ze de eisen voor nieuwe kerncentrales zó wilde 
aanscherpen, dat er tot 2030 geen nieuwe bijkomen. Haar collega-minister van EZ was het hier niet 
mee eens: volgens kabinetspartner CDA zou het dom zijn om de optie kernenergie nu al af te schrijven. 
Onenigheid binnen de coalitie? In een gezamenlijke brief van de betreffende ministers aan de Tweede 
Kamer was weinig over van Cramers opmerkingen. VVD en GroenLinks wilden dan ook weten, zij 
het om tegengestelde redenen, wat Cramer nu eigenlijk bedoelde met haar uitspraken. Tijdens het 
kamerdebat dat hier op volgde, probeerden de twee ministers zoveel mogelijk een gezamenlijk 
standpunt over te brengen. Toch bleef duidelijk dat er onenigheid was over het wel of niet treffen van 
voorbereidingen voor nieuwe kerncentrales in deze regeerperiode. Blijkbaar konden ze zich vinden in 
het standpunt ‘we agree to disagree’. Intussen dienden kamerleden moties in over de bouw van 
nieuwe kerncentrales en de voorwaarden hiervoor, die overigens alle werden afgewezen. Het is 
onduidelijk of er binnenkort nu wel of niet gesproken zal worden over vernieuwing van de 
kernenergiewet en criteria voor het bouwen van kerncentrales. Tegen de helft van 2008 zal een 
Energienota verschijnen, waarin ondermeer aangegeven wordt welke rol kernenergie dient te spelen in 
onze energievoorziening op de lange termijn. Hieruit zal waarschijnlijk nog steeds niet duidelijk 
worden wat de regering gaat doen met het SER-advies, aangezien deze Energienota betrekking heeft 
op de situatie na 2020.  

Het kernenergiedebat vandaag de dag wordt dus gekenmerkt door onrust en onzekerheid, een 
nieuwe fase is aangebroken. Het taboe op het praten over de bouw van een nieuwe kerncentrale lijkt 
doorbroken. In de politieke debatten wordt steeds vaker gevraagd naar een definitieve beslissing, 
zowel door voor- als tegenstanders. Een steeds groter percentage van de Nederlanders is voor 
kernenergie, waardoor het draagvlakargument van de tegenstanders steeds minder geldig is geworden. 
Het milieuargument van de voorstanders wint echter steeds meer aan belang. De koppeling tussen 
klimaatverandering als probleem en kernenergie als mogelijke oplossing wordt waarschijnlijk nog 
sterker wanneer de vraag rond de bouw van kerncentrales deel gaat uitmaken van de herijking van het 
klimaatbeleid van het huidige kabinet. De haalbaarheid hiervan werd tenslotte bij de lancering al door 
velen in twijfel getrokken. Wanneer de milieubeweging wil voorkomen dat ook het 
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draagvlakargument in de handen van de pro-lobby komt, dan zal zij de handen ineen moeten slaan 
voordat het te laat is.  

7.2 Waar staat de milieubeweging? 
In hoofdstuk vijf is beschreven hoe de milieuorganisaties afzonderlijk tegenover kernenergie staan. 
Waar staat de milieubeweging als geheel in het kernenergiedebat? Waar liggen de obstakels in het 
gezamenlijk aanpakken van kernenergie en waar de kansen? Deze paragraaf beschrijft vier belangrijke 
cruces die betrekking hebben op de milieubeweging in het kernenergiedebat.  
 
1) Lage prioriteit en verschillende urgentiepercepties 
Veel organisaties richten zich niet actief op kernenergie omdat dit onderwerp voor hen niet urgent 
genoeg is. Maar wat is ‘urgent’ voor de organisaties? Moeten er intenties zijn, of moet daadwerkelijk 
de schop in de grond gezet worden voordat zij in actie komen? Daarbij moeten de milieuorganisaties 
zichzelf afvragen wat zij nu zien als urgentie en wat als draagvlak. Verwarren ze deze twee begrippen 
niet een beetje?  

 Uit de historische analyse blijkt dat ‘aandacht vanuit de samenleving’ een zeer belangrijke 
factor is bij de prioriteit voor kernenergie. Dat er nu weinig aandacht is voor kernenergie vanuit de 
samenleving maakt voor veel organisaties het probleem ook minder urgent. Maar wat is nu eigenlijk 
de rol van milieubeweging: het zelf agenderen en helpen oplossen van een probleem of het oplossen 
van een probleem dat door de samenleving wordt ervaren? Met andere woorden, pro-actief agenderen 
versus reactief mobiliseren. De milieubeweging laat haar kernenergiestandpunt vrij sterk bepalen door 
wat er leeft in de samenleving. De pro-lobby heeft juist wél actief draagvlak weten te creëren, door de 
argumenten op een relevante manier in te kaderen. Gezien de veranderende publieke opinie lukt dit 
vrij goed. De milieubeweging heeft zich de afgelopen jaren echter stil gehouden en hoopte dat zolang 
er nog een taboe op kernenergie lag, het wel goed zou komen. Maar als de prioriteit voor kernenergie 
bij de organisaties niet omhooggaat, dan komt er hoogstwaarschijnlijk ook geen draagvlak vanuit de 
samenleving.  
 
2) Ongelijke strategische taakverdeling 
Naast de prioriteit en urgentieperceptie is er ook een groot verschil in strategie. Dit verschil hoeft 
verregaande samenwerking niet in de weg te staan, zolang men het eens is over de rolverdeling en het 
strategieobject. Ook vroeger waren er veel verschillen in strategie tussen de partijen binnen de AKB. 
Uiteindelijk leidde dit echter tot onenigheid, mede waardoor de AKB uiteenviel. De verschillen in 
strategie tussen de milieuorganisaties van nu zijn van een iets andere aard. De onenigheid vroeger ging 
over ‘directe actie’ versus ‘geweldloosheid’. De milieuorganisaties van nu staan alle voor 
geweldloosheid. De tweedracht zit nu vooral in ‘meepraten’ versus ‘actie en bewustmaking’ en ‘het 
stimuleren van alternatieven’ versus ‘de aandacht richten op de gevolgen van kernenergie’. Hoewel 
iedere organisatie waarschijnlijk haar eigen insteek beter vindt, kunnen deze strategieën 
complementair zijn zolang de prioriteit voor kernenergie maar hoog genoeg is. Wanneer de ene 
organisatie de publicitaire druk genoeg opvoert, staat de andere organisatie sterker in haar 
lobbywerkzaamheden. Nu is deze verhouding scheef, omdat niet alle organisaties hetzelfde belang 
hechten aan het onderwerp. 

Er wordt bovendien steeds meer overlegd door de organisaties, en minder actie gevoerd tegen 
kernenergie via het publiek, juridische procedures of directe actie. Maar is overleg en samenwerking 
met bedrijven wel goed toepasbaar wanneer het gaat om kernenergie? Kernenergie wordt gekenmerkt 
door top-down processen, grote risico’s, veel controverse en weinig onderhandelingsruimte. De 
organisaties moeten zich daarom afvragen hoe zij zich hierbij het beste kunnen opstellen. Een vaste 
plek aan de onderhandeltafel is voordelig bij sommige onderwerpen, maar van deze plek moet 
misschien zo nu en dan afstand gedaan worden wanneer het onderwerp dit niet toelaat. 

 
3) Expertiseniveau 
Alle milieuorganisaties staan vrij positief tegenover samenwerking, maar pas zodra het probleem 
urgent wordt. Zij moeten ook wel, want er is nog maar weinig inhoudelijke kennis over kernenergie in 
Nederland bij de meeste organisaties. De milieuorganisaties rekenen nu vooral op hun internationale 
moederorganisaties enerzijds en WISE en Greenpeace anderzijds om het kennisniveau op peil te 
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houden, terwijl deze organisaties daar steeds minder mogelijkheden toe hebben. Op internationaal 
niveau is er daardoor wel algemene kennis over kernenergie, maar kennis over de specifieke situatie in 
Nederland ontbreekt veelal, zeker in vergelijking tot eerdere periodes. Intussen hebben de 
milieuorganisaties wel veel kennis opgedaan over samenwerking met de overheid en bedrijven. Zij 
hebben steeds meer inzicht gekregen in de omstandigheden waaronder de beste resultaten kunnen 
worden behaald. Een grotere inhoudelijke kennis op het gebied van kernenergie in combinatie met de 
aanwezige kennis over strategische afwegingen, zou de milieubeweging een goede positie geven in het 
kernenergiedebat. 
 
4) ‘Naming and framing’ van technologie 
Bij een aantal van de onderzochte milieuorganisaties zijn steeds meer elementen van het ecologische 
moderniseringsdiscours te herkennen. Een dergelijke benadering van technologie hoeft geen probleem 
te zijn in de strijd tegen kernenergie. Het kan echter wel een probleem worden wanneer kernenergie 
als mogelijke oplossing in plaats van als probleem bekeken wordt, zoals een aantal milieuorganisaties 
lijkt te doen. Hierdoor gaat de milieubeweging namelijk mee in de retoriek van de tegenstander. Om 
dit probleem op te lossen zou de milieubeweging moeten nadenken over een nieuwe inkadering van de 
technologiekritiek uit de jaren zeventig. Op dit moment staat de milieubeweging immers voor een 
dilemma: het opheffen van het taboe op kernenergie enerzijds lijkt samen te zijn gegaan met het 
ontstaan van een taboe op technologiekritiek anderzijds. De milieubeweging moet tegenwoordig 
steeds meer met oplossingen komen, en niet (alleen) gedragsverandering bepleiten. Ze lijkt niet meer 
geassocieerd te willen worden met het ‘doemdenken’ van vroeger, maar wil een positieve boodschap 
uitdragen die zowel het publiek als de overheid en het bedrijfsleven aanspreekt. Een nieuwe 
inkadering moet duidelijk maken dat er ook technologieën zijn die niet als oplossing behandeld 
moeten worden, maar als probleem. De milieubeweging zou best wat meer terug mogen grijpen op de 
maatschappijkritische inkadering van vroeger. Op een dergelijke manier wordt duidelijk dat 
kernenergie niet zomaar een technologie is als alle andere en dat de manier waarop de maatschappij 
omgaat met zulke vraagstukken debet is aan de ontwikkeling hiervan. Het gaat tenslotte juist om de 
strijd tégen het zien van kernenergie als oplossing voor allerlei vraagstukken, de inkadering van de 
voorstanders. 
 Op het gebied van argumentatie vindt op dit moment rond kernenergie de meeste 
samenwerking plaats tussen de milieuorganisaties, al is ook dit incidenteel. Omdat deze argumentatie 
tussen de organisaties het minste afwijkt, is daar ook minder controverse over. Het samen 
beargumenteren levert veel minder discussie op dan vragen rond strategie of technologie. Deze 
argumentatie zou misschien wat meer pro-actief kunnen worden: het reactieve karakter van de 
argumenten leidt zo nu en dan tot een ‘welles-nietes spelletje’ met de voorstanders over kernenergie 
en klimaatverandering. 

7.3 Waar gaat het debat heen? 
Zoals het er nu naar uit ziet is de strategie van de meeste milieuorganisaties af te wachten wat er gaat 
gebeuren rond kernenergie, alvorens (te overwegen) in actie te komen. De milieubeweging moet 
echter goed in de gaten houden wanneer er politieke mogelijkheden zijn om het debat te beïnvloeden, 
en wanneer dit juist wordt bemoeilijkt. Zij moet klaar zijn om in zo’n opening te springen zodra die 
zich voordoet. Welke aanbevelingen kunnen hieromtrent worden gedaan gezien de historische analyse? 
 De analyse van de politieke mogelijkhedenstructuur geeft niet eenduidig aan wanneer de tijd 
het rijpst is om actie te ondernemen. Er zijn wel een aantal factoren duidelijk van invloed op de 
gevoeligheid van de politiek voor de argumenten van de milieubeweging. Zo laat het verleden zien dat 
wanneer een rechtse coalitie aan de macht is, de plannen voor kernenergie over het algemeen een 
vlucht namen en tegenargumenten veel minder gehoor vonden. Alleen ‘een Tsjernobyl’ kan dan nog 
helpen, iets waar de milieubeweging uiteraard niet op kan en mag hopen.  
 Wat betreft de huidige politieke situatie dient zich op dit moment een potentiële opening aan. 
De PvdA regeert samen met CU en CDA. Er is een verschil in standpunt over kernenergie tussen 
PvdA en CU enerzijds en CDA anderzijds. De onenigheid binnen de coalitie heeft de aandacht van de 
oppositie en zij oefent druk uit op de regeringspartijen: de linkse oppositie op de PvdA en CU om 
tegen kernenergie te blijven, en de rechtse oppositie op het CDA om een positief besluit te nemen. De 
kans is vrij groot dat het besluit inderdaad vooruitgeschoven wordt naar 2010, omdat de partijen het 
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hierdoor niet eens kunnen worden. Het is onwaarschijnlijk dat er zonder dwang van buitenaf nu een 
beslissing wordt genomen, aangezien de meeste (niet rechtse) kabinetten hier zich in het verleden niet 
aan waagden. De milieubeweging zou echter gebruik kunnen maken van de politieke onenigheid en 
druk vanuit de oppositie door zich actief in het debat te mengen en de regering te dwingen een besluit 
te nemen. Dit uiteraard in de wetenschap dat minister Cramer sterk achter haar standpunt staat en er 
een grote linkse oppositie is.  

Echter wanneer de beslissing wordt uitgesteld, dreigt sterk het gevaar dat een volgend kabinet 
positiever over kernenergie oordeelt. Niet alleen de stijgende acceptatie in de samenleving ligt daaraan 
ten grondslag, ook de populariteit van politici als Wilders en Verdonk, die sterk vóór kernenergie zijn. 
De opening die nu geboden wordt is klein, maar deze kan nog wel eens veel kleiner worden wanneer 
er een paar jaar overheen gaan. Als er dan toch criteria voor nieuwe kerncentrales moeten worden 
geformuleerd, kan dat het beste zo snel mogelijk gebeuren onder grote druk vanuit de linkse oppositie 
en milieubeweging.  

Een andere belangrijke factor, de maatschappelijke aandacht, biedt zowel een kans als een 
beperking. Het milieubesef in de samenleving is op dit moment vrij hoog, zeker in vergelijking tot 
afgelopen jaren. Het publiek is daardoor gevoelig voor milieuonderwerpen en –argumenten. Een 
nadeel is echter dat het milieu tegenwoordig grotendeels in het teken staat van het klimaat. Het is dan 
ook de vraag of we nu met een hoog ‘milieubesef’ of een hoog ‘klimaatbesef’ te maken hebben. 
Wanneer het klimaatprobleem alle andere milieuproblemen overschaduwt, dan werkt dat sterk in het 
nadeel van de strijd tegen kernenergie: de voorstanders van deze technologie beroepen zich tenslotte 
op de voordelen van kernenergie voor het klimaat. De milieubeweging zou daarom zich er hard voor 
moeten maken dat het milieuprobleem niet gelijk staat aan het klimaatprobleem, en dat er meer criteria 
zijn dan enkel CO2-uitstoot. Dit vraagt om een duidelijke framing van het milieuprobleem in zijn 
algemeenheid. 

Een laatste politieke mogelijkheid wordt ingegeven door de rol van de nationale overheid op 
dit moment. Er komt steeds meer druk vanuit andere landen en internationale instanties om over te 
stappen op kernenergie. Bovendien worden steeds meer randvoorwaarden voor het omgaan met 
klimaatverandering op internationaal niveau bepaald. Op dit moment heeft de nationale overheid het 
nog voor het zeggen wat betreft kernenergie, hoewel er al steeds meer over is gelaten aan de markt. De 
milieubeweging zou daarom druk moeten uitoefenen op de nationale overheid nu ze daar nog iets kan 
bewerkstelligen, en intussen de druk in internationaal verband ook moeten opvoeren richting de EU, 
VN en richting andere landen. Zo kan bijvoorbeeld enerzijds worden voorkomen dat kernenergie 
wordt opgenomen in klimaatregelingen zoals het Clean Development Mechanism en anderzijds dat 
Nederland bijdraagt aan een dergelijk pro-kernenergie besluit in Europees verband. 

7.4 Wat wil de milieubeweging: Nu of (n)ooit? 
Gezien de politieke situatie en de houding van de milieubeweging, kunnen de volgende 
aanknopingspunten voor een nieuw verbond worden geformuleerd:  
• De organisaties verschillen veel van elkaar, met name de verschillen in prioriteit zorgen voor 

problemen. De eerste stap in het vormen van een nieuw verbond is dan ook dat de 
milieuorganisaties zelf ervan overtuigd zijn of worden dat het probleem urgent is. Dit is lastig, 
omdat de strategie nu eigenlijk bestaat uit het verder uitstellen van de beslissing over kernenergie, 
bijvoorbeeld door mee te praten binnen de SER, door niet meer te pleiten voor sluiting van 
Borssele, enzovoort.  

• De actualiteit biedt handvatten om de urgentieperceptie van de milieuorganisaties te veranderen. 
De actualiteit kan aangegrepen worden om de milieuorganisaties opnieuw na te laten denken over 
kernenergie en kritisch te laten bekijken of haar huidige houding vol te houden is en tegen welke 
prijs. Een aanknopingspunt daarbij is de inventarisatie van standpunten van maatschappelijke 
organisaties die de SER voorstelt. Als de milieuorganisaties daar echt iets aan willen bijdragen, 
dan zullen het kennisniveau en de urgentie vanaf nu sterk omhoog moeten. 

• Wanneer de organisaties overtuigd zijn van de urgentie, dan is de tweede stap een reflectie op de 
strategie. De organisaties zouden zich daarbij weer specifiek moeten richten op kernenergie, en 
het probleem niet als onderdeel van andere problemen moeten zien. De jaren zeventig laten zien 
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dat alle partijen heus niet dezelfde strategie en hoeven te gebruiken, zolang het object van de 
strategie maar hetzelfde is.  

• De maatschappelijke aandacht voor kernenergie is laag, bovendien is de aandacht anders dan 
vroeger: er is nog wel een angst voor technologie, maar het lijkt erop dat deze niet meer zo sterk 
geplaatst wordt in de politieke context van vroeger. De milieubeweging zal dit zélf moeten 
veranderen, voordat straks meer dan de helft van Nederland voor kernenergie is. De 
milieubeweging moet zorgen voor een eigen inkadering die past binnen haar eigen retoriek in 
plaats van die van de tegenstander. 

• Gezien de brede argumentatie die nu al incidenteel een basis vormt voor samenwerking, is het 
mogelijk om weer een pro-actieve AKB-argumentatie te ontwikkelen, die alle organisaties 
onderschrijven. Hierdoor wordt voorkomen dat men blijft reageren op de argumenten van de 
voorstanders, maar juist bovenop het probleem gaat zitten wat betreft de argumentatie. Hier zijn 
echter weer de urgentie en prioriteit van belang, zodat er ook voldoende kennis en middelen zijn 
om deze argumentatie te ontwikkelen.  

• De voordelen van samenwerking en blokvorming zullen benadrukt moeten worden. De 
organisaties zullen moeten samenwerken als zij snel iets willen bereiken, omdat zij anders te 
weinig kennis en capaciteit hebben. De organisaties zien het nut van samenwerking wel in, alleen 
moeten zij overtuigd worden van het belang van het juist op dit moment vormen van een blok 
tegen kernenergie. 

 
Naar aanleiding van deze aanknopingspunten kunnen twee concrete aanbevelingen worden gedaan: 

1) Het starten van een ‘Brede Strategische Discussie’ binnen de milieubeweging, waarin kan 
worden gesproken over de dreiging van kernenergie, de strategieën hieromtrent en de 
inkadering hiervan door de milieuorganisaties. 

2) Het aanbieden van de politieke mogelijkheden op een presenteerblaadje, zodat de 
milieuorganisaties gezamenlijk kunnen beslissen of de kansen nu inderdaad het beste zijn.  

 
Kortom, het is niet geheel ondenkbaar dat de organisaties elkaar nog zullen vinden in samenwerking, 
al is de kans klein gezien de lage prioriteit. De droom van WISE zou werkelijkheid kunnen worden, 
zolang zij in staat is de milieuorganisaties aan te sporen tot de nodige zelfreflectie op het gebied van 
kernenergie. De milieubeweging moet zich dan afvragen: wordt het nu of wordt het (n)ooit? 
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Bijlage 2: Interviewguide 
 
Algemene vragen over de organisatie 
1. Wat is uw functie en hoe lang bent u al betrokken bij de organisatie? 
2. Waarin onderscheidt de organisatie zich van andere natuur- en milieuorganisaties (missie of 

strategie)? 
3. Welke veranderingen heeft de organisatie doorgemaakt in de afgelopen dertig jaar (denk aan vraag 

2, strategie, actievormen, ideologie etc.)? 
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7. Een groot verschil tussen de werkwijze van de milieubeweging vroeger en nu is het samenwerken 
met andere partners, en deze proberen te vergroenen door het sluiten van allianties in plaats van 
protest. Bent u het eens met deze stelling? Vindt u dit een goede ontwikkeling? 
 

De organisatie en Kernenergie 
8. Wat is (in het kort) de geschiedenis van de organisatie m.b.t. kernenergie? 
9. Hoe belangrijk is kernenergie voor de organisatie in vergelijking met issues als biodiversiteit, 

klimaatverandering en luchtvervuiling (bijv.)? (Op een schaal van 1 tot 10 (1 geen issue, 10 
belangrijkst issue voor de organisatie)) (Dit kan zowel milieu-inhoudelijk worden opgevat als 
communicatief/organisatorisch: doorvragen.) 

10. Wat is voor de organisatie de belangrijkste component van het kernenergieprobleem? 
11. Wat is de belangrijkste oorzaak van het kernenergieprobleem volgens de organisatie? 
12. Wat is vlg. de organisatie de oplossing voor het kernenergieprobleem? 
13. Wat is de belangrijkste strategie van de organisatie om deze oplossing te bereiken? 
14. Welke verantwoordelijkheid ziet de organisatievoor de overheid in het oplossen van het probleem? 

(dirigerend of meer faciliterend?) 
15. In welke opzichten is de manier waarop de organisatie met kernenergie bezig is, veranderd over de 

afgelopen dertig jaar (zie ook bovenstaande vragen)? 
16. Wanneer er zou worden aangekondigd dat er een nieuwe kerncentrale gebouwd gaat worden, hoe 

zou de organisatie dan reageren op dit bericht? 
 
Kernenergie en de milieubeweging 
17. In hoeverre is naar uw mening de houding ten opzichte van kernenergie als een gezamenlijke 

boodschap van de milieubeweging te beschouwen? 
18. Zo niet: waar zitten de verschillen in (bijvoorbeeld rol van technologie of de rol van de overheid)? 
19. Heeft u het gevoel dat dit in het verleden anders was? 
20. Wat vindt u van de stelling dat de milieubeweging steeds moeilijker positie in kan nemen tegen 

kernenergie door de ernst van klimaatverandering? 
21. Ziet u in de praktijk organisaties met deze stelling worstelen? 
 
Externe factoren 
22. In hoeverre richt de organisatie zich op het internationale niveau? Speelt dit ook bij kernenergie? 

(bijv. m.b.t. strategieën of belangrijke issues)?  
23. Is dit veranderd in de loop van de tijd? Heeft De organisatie nu meer of minder contact met 

internationale (milieu)organisaties? 
24. Hebben recente ontwikkelingen (zoals de nadruk op klimaatverandering, de film van Al Gore, etc.) 

invloed gehad op hoe Natuur en Milieu het (kern)energievraagstuk aanpakt. (Bijv. andere focus, 
gebruik maken van hypes, aandacht media etc.) 
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Bijlage 3: Enquête en begeleidende brief 
 
Doenja Koppejan 
Sint Annastraat 280aa 
6525 HB Nijmegen 
T: 06-17449229 
E: d.koppejan@student.ru.nl 
 
Milieuorganisatie 
Aan: respondent 
Adres 
 
Betreft: Stellingenlijst 
 
Amsterdam, 14 januari 2008 
 
 
Beste …, 
 
Een aantal … geleden heb ik u geïnterviewd naar aanleiding van mijn onderzoek over de 
milieubeweging en technologie (met in het bijzonder kernenergie). Dit onderzoek is de 
afstudeeropdracht voor mijn studie milieu-maatschappij-wetenschappen aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en voer ik uit in opdracht van WISE. 

Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor het gegeven interview. Nu ik wat verder ben in 
mijn onderzoek, kom ik echter nog onbeantwoorde vragen tegen, die ik u heel graag nog voor zou 
willen leggen. Om zo weinig mogelijk beslag te leggen op uw tijd heb ik de vragen geformuleerd als 
een lijst met stellingen over technologie, die door twee medewerkers van elke onderzochte 
milieuorganisatie ingevuld wordt. U vindt de twee lijsten bijgevoegd aan deze brief. Ik zou u zeer 
dankbaar zijn als u en één van uw collega’s (los van elkaar) deze lijst zouden invullen en aan mij 
retourneren met behulp van de bijgesloten antwoordenveloppe. Het invullen kost ongeveer tien 
minuten. 
 
Bij voorbaat dank, 
 
 
 
 
Doenja Koppejan 
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Beste respondent, 
 
Deze lijst met stellingen is bedoeld om de denkbeelden van milieuorganisaties over technologie helder 
te krijgen. Het gaat bij deze denkbeelden om de waardering voor technologie, de (eventuele) 
problemen met technologie en de oplossingsrichting voor deze problemen. De stellingen zijn 
geformuleerd als uitersten, u kunt aangeven in welke mate u het (als vertegenwoordiger van uw 
organisatie) eens bent met deze stellingen. Dit doet u door te kiezen op een schaal die varieert van zeer 
oneens - oneens - neutraal - eens - zeer eens.  
 Om te zorgen dat elke respondent de vragen zoveel mogelijk op dezelfde manier interpreteert, 
worden hieronder de belangrijkste begrippen uit de vragenlijst verduidelijkt. 
 
Onder techniek en technologie verstaat het onderzoek alle processen in de geïndustrialiseerde 
maatschappij ten behoeve van het voortbrengen van producten en diensten. Denkt u hierbij dus niet 
alleen aan duurzame technologieën als wind- en zonne-energie, maar ook aan technologieën als 
gentechnologie, nucleaire technologie of communicatietechnologie zodat er een totaalbeeld ontstaat. 
 
Onder stuurbaarheid en sturing verstaat het onderzoek de mate waarin een technologie in een 
samenleving kan worden toegepast zoals dat de bedoeling was (de beheersbaarheid) en de manier 
waarop hier besluiten over genomen (zouden moeten) worden (de besluitvorming). 
 
Hartelijk bedankt voor uw tijd en moeite! 
 
Doenja Koppejan  
(Masterstudent Social and Political Sciences of the Environment, Radboud Universiteit 

Nijmegen) 

 
 
Stellingen  
 

zeer oneens                     zeer eens 
 

1. Problemen die de technologie veroorzaakt, kunnen via 
verdere technologische vooruitgang weer worden opgelost.  

0         0         0         0         0 

2. Techniek is een neutrale grootheid die ten goede of ten 
kwade kan worden toegepast. 

0         0         0         0         0 

3. Problemen die aan de techniek worden toegeschreven, zijn 
eigenlijk veroorzaakt door het economische systeem. 

0         0         0         0         0 

4. Omdat onze samenleving een blind vertrouwen in de 
wetenschap en techniek heeft, worden de nadelen hiervan 
over het hoofd gezien. 

0         0         0         0         0 

5. Omdat technologische ontwikkeling het perfectioneren van 
bestaande technieken is, kan dit alleen positief uitpakken. 

0         0         0         0         0 

6. Technologie heeft ons veel meer voordelen dan nadelen 
gebracht. 

0         0         0         0         0 

7. De techniek perfectioneert de mens door hem meer grip op 
de omgeving en meer begrip van zichzelf geven. 

0         0         0         0         0 

8. Problemen die de technologie veroorzaakt, kunnen niet via 
verdere technologische vooruitgang weer worden opgelost. 

0         0         0         0         0 

9. We worden nu geconfronteerd met de zelfvernietigende 
gevolgen van het industriële systeem.  

0         0         0         0         0 

10. De gevolgen van technologische ontwikkelingen zijn 
onvoorspelbaar en onbeheersbaar. 

0         0         0         0         0 

11. Betere technologische prestaties leiden tot meer welzijn, 
welvaart en culturele ontwikkeling. 

0         0         0         0         0 
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Stellingen  
 

zeer oneens                     zeer eens 
 

12. Omdat technologie is ontwikkeld met een bepaald doel is dit 
geen neutrale grootheid, maar ligt er al een waarde besloten 
in de techniek zelf. 

0         0         0         0         0 

13. Technologie is goed stuurbaar, zodat het kan worden 
toegepast om problemen op te lossen en welvaart en welzijn 
vergroten. 

0         0         0         0         0 

14. De maatschappij is in staat rationele beslissingen te nemen 
over de toepassing van technologie. 

0         0         0         0         0 

15. Technologische ontwikkeling is voor de mens van 
levensbelang omdat deze hiermee zijn omgeving kan 
beheersen. 

0         0         0         0         0 

16. Technologie leidt niet tot beheersing maar juist tot 
verwarring, omdat we de meeste technologieën zelf niet meer 
begrijpen. 

0         0         0         0         0 

17. Onze waarneming is door de moderne techniek niet meer te 
vertrouwen: aan een kerncentrale is niet te zien wat er 
gebeurt als deze ontploft. 

0         0         0         0         0 

18. We leven in een technocratie: een maatschappij waarin de 
techniek overheerst.  

0         0         0         0         0 

19. De overheid moet technologische ontwikkelingen bevorderen 
zodat de milieuproblematiek beheersbaar wordt gemaakt. 

0         0         0         0         0 

20. Omdat we ons geen voorstelling kunnen maken van wat de 
potentiële desastreuze gevolgen zijn van sommige 
technologieën, doen weinigen iets tegen de ontwikkeling 
daarvan. 

0         0         0         0         0 

21. Technologie bepaalt de mens: de manier waarop wij spreken, 
denken en waarnemen. 

0         0         0         0         0 

22. Omdat de verantwoordelijkheid bij moderne technologieën 
onduidelijk is, is niemand aansprakelijk als er iets mis gaat. 

0         0         0         0         0 

23. Het is gemakkelijker om het hele technologische systeem 
omver te werpen, dan om effectieve, permanente 
beperkingen in te bouwen in het technologische systeem. 

0         0         0         0         0 

24. De oplossing voor de milieuproblematiek is verder het 
industrialisatieproces in te gaan: productieverbetering door 
technologie en economische waardering van natuurlijke 
hulpbronnen. 

0         0         0         0         0 

25. Wanneer er risico’s in het spel zijn, schiet onze 
besluitvorming rond technologie tekort.  

0         0         0         0         0 

26. Technologie wordt het beste gestuurd door de behoefte aan 
efficiëntie bij bedrijven, waarbij de milieuzorg in het 
productieproces wordt opgenomen. 

0         0         0         0         0 

27. De samenleving zou er één moeten zijn waarin mensen 
dichtbij de natuur leven.  

0         0         0         0         0 

28. De samenleving zou er één moeten zijn waarin lokale 
autonomie belangrijk is. 

0         0         0         0         0 

29. Omdat de overheid het algemene belang dient, moet alleen 
zij beslissingen nemen over technieken waarbij verschillende 
belangen spelen.  

0         0         0         0         0 

30. Omdat de overheid te beïnvloedbaar is, moet besluitvorming 
over technologie zoveel mogelijk plaatsvinden vanuit de 
samenleving (civil society). 

0         0         0         0         0 

31. De besluitvorming over technologie moet komen vanuit de 
grote bedrijven, die daarin worden ondersteund door de 
milieubeweging. 

0         0         0         0         0 

32. De mens is afhankelijk van de techniek: de mens moet de 
natuur wel overheersen om te kunnen overleven. 

0         0         0         0         0 
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Bijlage 4: Vergelijking op kenmerken 
 
 

 
1 Bron: De donateursaantallen zijn afkomstig van de Vroege Vogels Parade, een lijst van betalende aanhangers van de grote landelijke natuur- en milieuorganisaties. 
2 NPL staat hier voor Nationale Postcode Loterij, een grote sponsor van veel NGO’s in Nederland. 
3 FOEI staat hier voor Friends of the Earth International, waar Milieudefensie lid van is. 

 WNF Greenpeace Milieudefensie Natuur & Milieu Zeeuwse Milieufederatie WISE 
Ledenaantal 
(’071)  

935.000 570.000 94.384 6259 1200 1085 

Inkomsten 
(bronnen) 
(in miljoenen 
euro’s over 
2006) 

Totaal: 50,5 
48% donaties 
31% NPL2 
11% nalatenschappen 
6% 
(overheids)subsidies 
4% bedrijven 

Totaal: 21,4 
76% donaties 
14% NPL 
7% nalatenschappen 
3% overige 

Totaal: 7,3 
42% (overheids)subsidies 
31% donaties 
26% NPL 
1% overige 

Totaal: 5,5 
56% (overheids)subsidies 
36% NPL 
4,8% fondsen/bedrijven 
3,1% donaties 

Totaal: 0,7 
66% (overheids)subsidies 
28% fonds provinciale 
milieufederaties (ook NPL) 
3% donaties 
3% overige  

Totaal: 0,4  
(bronnen onbekend) 

Aanpak Samenwerking; 
partnerships; dialoog; 
bewustmaking 

Actiegericht; ‘bearing 
witness’; 
Wetenschappelijk 
onderzoek; overleg 

Onderzoek; 
informatieverstrekking; 
juridische stappen; acties 

Coalitievorming; partnerships 
met allerlei actoren; publiciteit; 
juridische stappen 

Beleidsbeïnvloeding d.m.v.  
advies en overleg; 
visieontwikkeling; uitvoering 
projecten  

Informatie-
voorziening; 
empowerment lokale 
groepen; overleg; 
actie 
 

Scope Voornamelijk 
internationaal 

Voornamelijk 
internationaal 

Nationaal/lokaal 
(internationale link: 
FOEI3) 

Nationaal (en internationaal als 
actief lid van EEB) 

Regionaal / lokaal Internationaal 

(Kernenergie) 
geschiedenis 

Opgericht in 1962, 
m.n. natuurinslag. In 
1990 ook 
klimaatthema. 

Internationale 
organisatie opgericht 
in 1972 n.a.v. 
atoomproeven VS. In 
NL in 1978. 

Opgericht in 1971. Toen 
veel anti-kernenergieacties. 
Na jaren tachtig ook veel 
andere thema’s. 

In 1972 ontstaan uit 3 andere, 
oudere organisaties. 
Kernenergie was vooral in de 
jaren ’70-‘80 belangrijk 
speerpunt. 

Opgericht in 1972, tegelijk 
met N&M. 
Borssele/kernenergie was 
vooral vroeger belangrijk 
punt. 
 

Opgericht in 1978 
met doel informatie-
voorziening over 
kernenergie op 
internationaal 
niveau. 
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Bijlage 5: Belangrijkste politieke partijen  
 
Liberale partijen 
• De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een liberale partij. Het is doorgaans één 

van de grotere politieke partijen. Ze pleit sterk voor individuele vrijheid, het terugdringen van 
overheidsbemoeienis en een zuinige overheid. De VVD is altijd zeer optimistisch geweest over 
de toepassing van kernenergie (alleen vlak na Tsjernobyl enige terughoudendheid in het pleiten 
voor nieuwe kerncentrales). 

• Lijst Pim Fortuyn (LPF) ontstond in 2002 en had felle kritiek op het voorgaande ‘paarse’ kabinet 
en het poldermodel. Kort voor de verkiezingen werd de lijsttrekker, Pim Fortuyn, vermoord door 
een milieuactivist. De LPF pleitte voor kernenergie.  

• De progressief-liberale partij Democraten 1966 (D66) heeft als belangrijkste speerpunt de 
devaluatie van de democratie. De partij streeft staatsrechtelijke hervormingen na, met als doel 
een directe democratie. Verder richt D66 zich op moderne thema’s als emancipatie en milieu. 
D66 is over het algemeen kritisch geweest t.a.v. kernenergie. Anno 2008 geeft zij aan dat 
kerncentrales niet de eerste voorkeur hebben, maar dat bestaande kerncentrales een rol kunnen 
spelen in de overbrugging naar een duurzame energiehuishouding. 

 
Confessionele partijen 
• Vroeger kende de politiek veel confessionele partijen: de Katholieke Volkspartij (KVP), de 

Christelijk-Historische Unie (CHU), en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Deze partijen zijn 
als gevolg van ontzuiling en ontkerkelijking samengegaan in het Christen-Democratisch Appèl 
(CDA), vanaf 1980 een volwaardige partij. Het CDA heeft, net als de partijen waaruit zij 
ontstond, nagenoeg altijd een (gematigd) positief standpunt over kernenergie gehad. Onder 
voorwaarden omtrent risico’s en de afvalproblematiek, pleit zij doorgaans voor nieuwe 
kerncentrales, of in ieder geval voor het openhouden van bestaande kerncentrales.  

• Andere, kleinere christelijke partijen zijn de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) en de 
ChristenUnie (CU). CU is in 2000 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen twee 
gereformeerde christelijke politieke partijen. De CU heeft kernenergie altijd afgewezen, zolang 
er geen duurzame en betrouwbare oplossing is gevonden voor de veiligheids- en 
afvalproblematiek.  

 
Socialistische partijen 
• In 1968 scheidde een links deel van de KVP zich af en vormde de Politieke Partij Radicalen 

(PPR), een kleine, groene, progressieve partij. De partij had geen beginselprogramma, maar 
baseerde haar verkiezingsprogramma’s op actuele thema’s, zoals kernenergie in de jaren tachtig. 
De PPR werkte veel samen met de Communistische Partij van Nederland (CPN), een 
oppositiepartij met enkele zetels. De CPN was van oudsher overtuigd voorstander van de 
vreedzame aanwending van kernenergie, maar geleidelijk kreeg men meer oog voor de risico’s. 
Zowel CPN als PPR werkte veel samen met de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP). 
Aanvankelijk was de PSP voorstander van vreedzaam gebruik van kernenergie, maar nam in 
1972 het afwijzende standpunt over van de toenmalige lijsttrekker. De samenwerking tussen PPR, 
CPN en PSP resulteerde in 1989 in de oprichting van de partij GroenLinks. De beginselen van 
GroenLinks liggen in de combinatie van milieu en progressief socialisme. 

• De Partij van de Arbeid (PvdA) is een grote sociaal-democratische partij. Vanaf de jaren ’60 
wilde de PvdA zich meer aansluiten bij de opkomende actiegroepen en besloot ‘aktiepartij’ te 
worden, met actuele thema’s. Aanvankelijk was de PvdA zeer positief over de vreedzame 
toepassing van kernenergie, al wees zij altijd sterk op de randvoorwaarden. In de loop der jaren 
werd zij steeds minder positief over kernenergie, en sinds de jaren tachtig is zij overwegend 
tegen.  

• De Socialistische Partij (SP) vindt haar grondslag onder andere in de 'maoïstische' groepen die 
actief waren in de CPN. Jaren was de SP voornamelijk actief op lokaal niveau, met een klein 
aantal zetels in de Tweede Kamer. Dit veranderde in bij de verkiezingen in 2006, waarbij de SP 
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25 zetels kreeg. De partij wijst kernenergie af zolang er geen goed alternatief is voor de 
afvalverwerking en de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. 

 
Overwegend ‘one-issue’partijen: 
• De Partij voor de Vrijheid (PVV) is een conservatieve partij, opgericht in 2006, en heeft 

sindsdien negen zetels. De PVV is sterk voorstander van kernenergie: kernenergie is schoon en 
stelt ‘sterke bedrijven’ in staat ‘te investeren in nieuwe technieken’. Het beleid zonder 
kernenergie noemt de PVV ‘naïef’ en een ‘rampenbeleid’ (11-2-2008, website PVV).  

• De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft sinds de verkiezingen in 2006 twee zetels in de Tweede 
kamer. De PvdD richt zich in de eerste plaats op dierenwelzijn, maar heeft daarnaast ook andere 
standpunten. De partij heeft een duidelijk standpunt over kernenergie: dit brengt onaanvaardbaar 
grote gevaren met zich mee en dient te worden afgeschaft. 
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Bijlage 6: Kabinetten in de verschillende periodes (1970-2008) 
 
Kabinetten Periode 1, jaren zeventig: 
• 1967-1971 Kabinet-De Jong (KVP-VVD-ARP-CHU): Een grote winst voor nieuwkomer D'66, 

groei voor de Boerenpartij en flink verlies voor reuzen KVP en PvdA. Het kabinet zit de volle vier 
jaar uit, een novum. Er zijn verschillende ministers van EZ in deze periode. 

• 1971-1973 Kabinetten-Biesheuvel (KVP-ARP-CHU-VVD-DS'70): De PPR komt voor het eerst 
in de kamer. Een kabinetscrisis over de begroting leidt tot kabinet Biesheuvel II, zonder DS’70. 
Minister van EZ in deze periode is Langman (VVD). 

• 1973-1977 Kabinet-Den Uyl (PvdA-KVP-ARP-PPR-D66): KVP en CHU hebben zetels 
verloren, terwijl de PvdA, VVD en PPR en CPN zetels winnen, wat leidt tot een moeilijke 
formatie. Het kabinet wil inkomen, kennis en macht spreiden en kampt met de grote economische 
gevolgen van de oliecrisis in 1973. Lubbers (CDA) wordt minister van EZ. 

• 1977-1981 Kabinet-Van Agt I (CDA-VVD): Grote winst voor PvdA, ten koste van CPN, PPR en 
PSP. Periode gekenmerkt door grote financieel-economische problemen en oplopende 
werkloosheid. Door geringe meerderheid in Tweede Kamer te maken met veel oppositie. Minister 
van EZ in deze periode is Van Aardenne (VVD). 

 
Kabinetten Periode 2, jaren tachtig: 
• 1981-1982 Kabinetten-Van Agt II en III (CDA-PvdA-D66): Grote winst voor D’66. Ook PSP 

en CPN winnen wat zetels. Kabinet wordt gekenmerkt door veel crises. Van Agt III is een 
overgangskabinet, zonder PvdA. Jan Terlouw is minister van EZ. 

• 1982-1986 Kabinet-Lubbers I (CDA-VVD): Grote winst voor VVD, groot verlies voor D’66. 
Flinke bezuinigingen worden doorgevoerd. Veel maatschappelijk verzet, niet alleen door 
financieel-economisch beleid, maar ook bijv. door besluit kruisraketten te plaatsen. Van Aardenne 
(VVD) wordt opnieuw minister van EZ. 

• 1986-1989 Kabinet-Lubbers II (CDA-VVD) : Grote winst CDA, maar verlies VVD. Ook winst 
PvdA, ten koste van CPN, EVP en PSP. Beleid Lubbers I wordt voortgezet, 
werkloosheidsbestrijding hoogste prioriteit. De Korte (VVD) wordt minister van EZ. 

 
Kabinetten Periode 3, jaren negentig: 
• 1989-1994 Kabinet-Lubbers III (CDA-PvdA): De nieuwe combinatie GroenLinks (PPR, PSP, 

CPN en EVP) blijft met zes zetels achter bij de verwachtingen. Verlies voor VVD. Winnaar D66 
blijft buiten het kabinet. Bezuinigingen op onder meer de sociale zekerheid. Andriessen (CDA) is 
minister van EZ. 

• 1994-1998 Kabinet-Kok I (‘Paars’ PvdA-VVD-D66): Sinds lange tijd een kabinet zonder 
confessionele partij. PvdA en CDA verliezen fors, D66 en VVD winnen veel zetels. Minister van 
EZ in deze periode is Wijers (D66). 

• 1998-2002 Kabinet-Kok II (‘Paars II’ PvdA-VVD-D66): Ondanks fors verlies van D66 houdt 
paars de meerderheid. GroenLinks behaalt flinke winst, ook de SP wint zetels. Voortzetting van 
Kok I, hoewel wat stroever. Jorritsma (VVD) wordt minister van EZ. 

 
Kabinetten Periode 4, jaren nul: 
• 2002-2003 Kabinet-Balkenende I (CDA-VVD-LPF): Na acht jaar paars is er weer een centrum-

rechtse coalitie. PvdA en D66 worden vrijwel gehalveerd. Nieuwkomer LPF is grote winnaar met 
26 zetels, samen met CDA. SP wint ook wat zetels. Na interne ruzies (bij LPF vooral) valt het 
kabinet. Heinsbroek (LPF) is aanvankelijk minister van EZ, maar wordt later vervangen door 
Hoogervorst (VVD) en Wijn (CDA). 

• 2003-2007 Kabinetten-Balkenende II&III (CDA-VVD-D66): PvdA herstelt zich van haar 
verlies in 2002. LPF verliest 18 zetels. D66 doet voor het eerst mee aan een centrum-rechts 
kabinet. Na een crisis over het vertrouwen in minister Verdonk (VVD) stapt D66 op. Balkenende 
III gaat als minderheidskabinet verder tot de vervroegde verkiezingen. Minister van EZ Brinkhorst 
(D66) wordt na de val vervangen door Wijn (CDA). 
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• 2007-nu Kabinet Balkendende IV (CDA-PvdA-CU): Grote winnaar van de verkiezingen is de 
SP, met 25 zetels. Nieuw is PVV (9 zetels) en de Partij voor de Dieren (2 zetels). Speerpunten: 
sociale samenhang, veiligheid en respect, innovatie, duurzaamheid en een actieve internationale en 
Europese rol. Minister van EZ wordt Van der Hoeven (CDA). 

 
 


