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Om  te  beginnen  zou  ik  graag  kort  wat  over  mijn  achtergrond  willen  vertellen.  Ik  ben  in 

Nederland geboren maar  ik heb een Duitse moeder waardoor, vanzelfsprekend, de  familie van 

mijn moeders kant  in Duitsland woont. Thuis  is het geen gewoonte om Duits  te spreken, maar 

het is niet ongebruikelijk dat de Duitse zenders ARD en ZDF op de televisie aan staan. Hierdoor 

krijg  ik naast het Nederlandse‐ ook wat van het Duitse nieuws en overheidsbeleid mee. Omdat 

het Nederlandse‐ en het Duitse beleid vaak van elkaar verschillen zorgde dit al langere tijd voor 

een  verwondering  vanuit  mijn  kant.  Voor  het  schrijven  van  mijn  bachelor  scriptie  voor  de 

opleiding  Bestuurs‐  en  Organisatiewetenschap  aan  de  Universiteit  Utrecht  heb  ik  er  voor 

gekozen om mij te verdiepen op het kerncentrale beleid.  

 

In  dit  voorwoord  zou  ik  tevens  graag willen  gebruiken  om mijn  dank  uit  te  spreken  naar  de 

personen die deze  scriptie medemogelijk gemaakt hebben. Ten eerste gaat mijn dank uit naar 

mijn  tutor  begeleider  en  eerste  lezer  Margo  Trappenburg.  Tijdens  het  begeleiden  van  het 

schrijven van de scriptie vond ik dat zij een goede balans vond tussen sturen en vrijlaten. Haar 

enthousiasme kon mij  stimuleren. Dan wil  ik mijn  tutorgroepje noemen: Hanna van Leeuwen, 

Rens  Geerse  en  Svenja  Raatjes.  Voornamelijk  in  de  opstartfase  hebben  zij  door  middel  van 

feedback en de verbeteringen in spelling een bijdrage geleverd. 

Als enige respondent wil ik de heer Dirk Bannink van het Laka bedanken voor de welwillendheid 

om deel te nemen aan een interview en de verdiepende informatie waarin hij mij kon voorzien. 

Mijn  dank  gaat  ook  uit  naar  mensen  in  mijn  persoonlijke  kring.  Zij  hebben mij  geïnspireerd, 

gesteund,  verbeterd  en  gedreven.  Een  aantal mensen wil  ik  hier  nog  speciaal  voor  bedanken. 

Voor het verbeteren van de spelling wil ik Margareta von Salisch, Clarisse Remmers en Paul van 

der Plas noemen. Ondanks dat het niet gelukt is, wil ik Anneloes van der Meer wil ik bedanken 

voor het benutten van haar kennissenkring om met de heer Verhagen in contact te komen voor 

een  interview.  Piter‐Jan  Goodijk  wil  ik  tevens  voor  deze  twee  bovengenoemde  bijdragen 

bedanken, maar  ook  voor  de  feedback  en  het  sparren met  betrekking  tot  de  inhoud  van deze 

scriptie. Ten slotte wil ik Leonor von Salisch voor de layout danken.  

 

Danja von Salisch              Utrecht, 12 April 2013 

            Voorwoord 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Dit onderzoek gaat over de besluitvorming met betrekking  tot kernenergie na de kernramp  in 

Fukushima  op  11  maart  2011.  In  Nederland  en  Duitsland.  In  beide  landen  is  er  verschillend 

gereageerd op de kernramp, ondanks de gelijkenis van beide landen. In Duitsland werd besloten 

om de zeven oudste kerncentrales per direct te sluiten en de andere tien binnen een decennia. In 

Nederland werden de plannen om de vergunning voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale 

afgegeven doorgezet. Dit  leidde tot mijn hoofdvraag: “Hoe valt de besluitvorming van het beleid 

rondom de kerncentrales vanaf de kernramp (maart 2011) in Fukushima tot en met drie maanden 

daarna (mei 2011) in Nederland en in Duitsland te verklaren?” 

Om  deze  vraag  te  kunnen  beantwoorden  is  er  gebruik  gemaakt  van  het  stromenmodel  van 

Kingdon  (2011).  Volgens  Kingdon  vindt  besluitvorming  plaats  wanneer  alle  drie  de  stromen: 

problemen‐,  oplossingen‐  en  politieke  stroom  samenkomen.  Dit  kan  gebeuren  doordat  er  een 

policy  window  ontstaat  .In  dit  geval  is  dat  de  kernramp  Fukushima.  Om  deze  stromen  voor 

Nederland  en  Duitsland  bloot  te  leggen  is  hoofdzakelijk  gebruik  gemaakt  van  kwalitatieve 

documentanalyse. De gebruikte documenten zijn overheidsstukken en krantenartikelen. 

 

In  Duitsland  zorgde  de  kernramp  in  Fukushima  er  voor  dat  de  probleemperceptie  met 

betrekking  tot  kernenergie  veranderde.  De  bevolking  was  bang  voor  de  gevaren  van 

kerncentrales.  De  toenmalige  Duitse  regering  had  kort  daarvoor  nog  een  maatregel  voor  de 

looptijdverlenging  van  de  kerncentrales  genomen  en  het  plan  voor  de  Energiewende  in  2010 

ongedaan gemaakt. In de deelstaatverkiezingen die kort na de kernramp plaats vonden verloor 

het CDU dan ook veel zetels. De regering kwam hierdoor onder druk te staan en besloot al snel 

de kerncentrales op proefstand te zetten. Bovendien werd er een onderzoek uitgevoerd naar de 

veiligheid van de kerncentrales. Deze rapporten wezen uit dat de Duitse kerncentrales niet aan 

de hoogste veiligheidseisen voldeden. Er werd aangeraden de kerncentrales zo spoedig mogelijk 

te sluiten. Dit kwam goed uit voor minister Röttgen van het ministerie van kerncentrales (BMU). 

Eerder al was hij tegen de looptijdverlenging. Hij vond echter geen meerderheid in de Bondsdag. 

Om het  sluiten  van  de  kerncentrales mogelijk  te maken, werd  het  plan  voor  de  Energiewende 

weer tevoorschijn gehaald en versneld doorgevoerd.   

In Nederland daarentegen stond de bouw van een nieuwe kerncentrale  in Borssele al gepland. 

De kernramp in Fukushima zorgde voor media aandacht op het energiebeleid van de regering. 

Een deel van de bevolking was bang voor de mogelijke gevaren van kernenergie. De Nederlandse 

regering beloofde om de kerncentrales veiliger te maken, mocht dat nodig zijn, om zo te scoren 

bij de bevolking. De regering was er echter zelf van overtuigd, en met hen 70% van de bevolking, 

dat  de  kerncentrales  veilig  genoeg waren.  De  onderzoeken waartoe  de  regering  opdracht  gaf 

bevestigden deze overtuiging. Verhagen heeft als minister van EZ de bouw gestimuleerd omdat 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het aansloot bij zijn persoonlijke‐, partij‐ en ministeriedoeleinden. De regering was dan ook van 

plan de vergunning voor de bouw te verlenen aan EPZ en Delta. Zij wilden vervolgens de bouw 

doorzetten wanneer ze de vergunning kregen. 

 

Naar aanleiding van de bevindingen die door het blootleggen van de drie  stromen naar voren 

kwamen zijn een zestal verklaringen geformuleerd. 

1. De bestaande politieke agenda van het land voor de kernramp was bepalend. De Energiewende 

lag reeds klaar en kon zo uitgevoerd worden. In Nederland was de procedure voor het verlenen 

van de vergunning voor de bouw reeds ver gevorderd. De onderzoeken waartoe de regering van 

beide landen opdracht gaven lagen dan ook in het verlengde van de ieders politieke agenda..  

2.  Een  ander  groot  verschil  is  onder  welk  ministerie  kernenergie  valt.  In  Duitsland  viel 

kernenergie  onder  het  ‘Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit’.  De 

nadruk  van  het  beleid  lag  dan  ook  bij  de  veiligheid  van  de  kerncentrales.  In  Nederland  viel 

kernenergie  onder  Economische  Zaken,  Landbouw  en  Innovatie.  Kernenergie werd  gezien  als 

een investering die de industrie en de economie bevordert. 

3.  De  persoonlijke  voorkeur  van  de  ministers  van  het  ministerie.  In  Duitsland  was  minister 

Röttgen  het  niet  eens met  de  pro‐kernenergie  politiek  van  zijn  partij.  Toen  de  kernramp  zich 

voordeed had hij zijn kans zijn persoonlijke voorkeur na te streven. In Nederland was minister 

Verhagen een voorvechter van kernenergie.  

4. De media aandacht heeft ook een bijdrage geleverd aan het verschillende beleid. In Duitsland 

werden woorden  als  ‘angst’  en  ‘gevaar’  drie  keer  zo  vaak  gebruikt  in  krantenartikelen  dan  in 

Nederland.  Bovendien waren  het  aantal  publicaties  in  kranten met  betrekking  tot  Fukushima 

wel twee maal zo veel. De media in Nederland vestigden de aandacht in die periode veel op de 

gebeurtenissen die gelijktijdig in Libië plaatsvonden. 

5. De druk vanuit de bevolking heeft  in Duitsland een rol gespeeld omdat de gevolgen voor de 

regeringspartijen  meteen  zichtbaar  werden  door  de  uitslagen  van  de  deelstaatverkiezingen 

2011. Dit was  in Nederland niet het  geval omdat de protesten gering waren en er geen direct 

gevolg voor de partijen zichtbaar was wanneer zij niet op de protesten ingingen. 

6.  Ten  slotte  heeft  de  institutionele  inrichting  van  een  land  invloed  op  het  handelen  van  de 

overheid.  Duitsland  beriep  zich  op  het  Atomgesetz  om  de  kerncentrales  te  laten  sluiten.  In 

Nederland  is  de  energiemarkt  geliberaliseerd.  De  overheid  zelf  is  de  instantie  die  de 

vergunningen afgeeft. Daarna bepaalt de markt of de bouw al dan niet door gaat. 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1.1 Probleemstelling 
Japan 

Op 11 maart 2011 vond er een aardbeving plaats in Japan met een kracht van 9,0 op de schaal 

van Richter. Als gevolg van deze aardbeving ontstond er een tsunami die een groot deel van het 

oosten van Japan onder water zette. De kerncentrale Fukushima Dai’ichi staat in het gebied dat 

getroffen werd door de overstromingen (Ekker, 2012). De kerncentrale was niet bestand tegen 

de overstroming en het water  is  in de generatoren gestroomd. Dit  leidde  tot het  falen van het 

koelsysteem  waardoor  de  splijtstof  droog  kookte  en  er  in  drie  reactoren  een  explosie  plaats 

vond (Greenpeace, 02‐2012). 

De exacte gevolgen van deze ramp zijn nog niet onderzocht. Er zijn wel verschillende meningen 

over de gevolgen van de ramp. De gemeten straling was tot 168 keer zo hoog dan bij de bom van 

Hiroshima. De ramp zou dan de ergste nucleaire ramp zijn sinds Tsjernobyl in 1986. Anderzijds 

zouden  er  nog  geen mensen  overleden  zijn  als  direct  gevolg  van  de  ramp  (Telegraph,  25‐08‐

2011).  

 

Nederland 

Vóór de kernramp in Fukushima had Nederland twee kerncentrales waarvan één in gebruik. De 

kerncentrale die niet in gebruik is bevindt zich in Dodewaard en is sinds 1997 gesloten maar nog 

niet  ontmanteld.  De  werkende  kerncentrale  bevindt  zich  in  Borssele.  De  Elektriciteits‐ 

Productiemaatschappij  Zuid‐Nederland  (EPZ)  en  de  overheid  hebben  afgesproken  dat  deze 

kerncentrale uiterlijk in 2033 gesloten wordt (Rijksoverheid, 2012a). In 2009 heeft het Zeeuwse 

nutsbedrijf Delta een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een tweede kerncentrale in 

Borssele.  Begin  april  2011,  dus  een  maand  na  de  kernramp  schreef  Maxime  Verhagen, 

toenmalige minister van Economische Zaken, een brief aan de Tweede Kamer waarin de bouw 

van de tweede kerncentrale in Borssele aangekondigd werd (Willems, 13‐04‐2011). Ondanks de 

“The amount of radioactive caesium‐137 released by the Fukushima nuclear disaster so far is equal to that of 168 

Hiroshima bombs.” 
“Government nuclear experts, however, said the World War II bomb blast and the accidental reactor meltdowns at 

Fukushima, which has seen ongoing radiation leaks but no deaths so far, were beyond comparison.” 

(Telegraph, 25‐08‐2011) 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ramp zag Minister Verhagen geen reden om de plannen van de tweede kerncentrale te stoppen 

(Seegers, 21‐04‐2011; Langenaar 30‐05‐2011). 

 

De Duitse regering maakte begin 2012 bezwaar tegen de bouw plannen, er werd gevreesd voor 

een verhoogde straling in het Ruhrgebied van Nordrein Westfalen (Visser, 11‐01‐2012).Kort na 

de bezwaren is de bouw van de tweede kerncentrale in Brossele voor minimaal drie  jaar in de 

wacht  gezet.  Niet  door  het  Duitse  bezwaar,  maar  door  de  economische  crisis  die  het 

terugverdienen  van  de  investering  moeilijk  zou  maken  (Rijksoverheid,  2012;  Seegers,  30‐01‐

2012). 

 

Op dit moment, begin 2013, heeft Nederland dus nog steeds twee kerncentrales waarvan alleen 

de centrale  in Borssele werkende  is. De bouwplannen van de  tweede kerncentrale  in Borssele 

liggen nog  steeds  in de  ijskast. Door de  regering wordt wel  overwogen om de  looptijd  van de 

huidige  kerncentrale  Borssele  te  verlengen.  Daarmee  zou  deze  centrale  de  eerste  centrale  in 

Europa zijn die meer dan 60 jaar open is (Meijer, 2012). 

 

Duitsland 

Tot voor kort had Duitsland nog zeventien werkende kerncentrales. In de herfst van 2010 werd 

het Energieconcept samengesteld. Het voorstel om alle kerncentrales te sluiten en volledig over 

te stappen op alternatieve energie heeft Angela Merkel, de Bondskanselier van Duitsland, op het 

laatste  moment  afgewezen.  Na  veel  protesten  tegen  de  kerncentrales  in  Duitsland  kwam  de 

regering  twee  maanden  na  de  ramp  (30  mei,  2011)  met  het  beleid  om  alle  zeventien 

kerncentrales  te  sluiten. De  zeven  oudste  kerncentrales  zijn  direct  gesloten  en  in  2021  zullen 

nog drie kerncentrales op stand‐by staan (Sabel, Schooneboom, 30‐05‐2011).  

Sabel en Schooneboom (30‐05‐2011) noemen drie redenen voor de acute omslag in beleid van 

Duitsland wat betreft kerncentrales. De eerste reden die beschreven wordt is het restrisico, dat 

is  het  risico  dat  er  toch  een  ramp  plaats  vindt,  meestal  wordt  dit  risico  als  verwaarloosbaar 

beschouwd wordt  omdat  het  zo  klein  is.  Na  de  kernramp wil  de  bevolking  echter  geen  enkel 

risico meer lopen. De tweede reden is dat het politieke debat erg opgelopen is na de explosies in 

Fukushima. Het maatschappelijke debat heeft voor een groei van de groene politieke partij Die 

Grünen geleid, ze waren bijna de grootste partij van Duistland (Visser, 2011). De  laatste reden 

die genoemd wordt is de emotie die om kernenergie heerst in Duitsland. Manifestaties worden 

vaak druk bezocht en het onderwerp ligt gevoelig bij de bevolking. Protesten hadden de grootte 

van 120 duizend mensen en er was een grote verdeeldheid binnen de politiek (Spiegel, 26‐03‐

2011). 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1.2 Doelstelling en hoofdvraag 
De aanleiding van dit onderzoek betreft het grote verschil tussen het Nederlandse en het Duitse 

energiebeleid. Het doel van de scriptie is om te verklaren waarom in Nederland na de kernramp 

in Fukushima een geheel ander beleid is gevoerd ten aanzien van kerncentrales dan in Duitsland. 

Om  te  voldoen  aan  deze  doelstelling    wordt  een  analyse  gemaakt  van  de  besluitvorming  die 

vooraf  gegaan  is  aan  het  beleid  na  de  kernramp.  De  kernramp  vond  op  11  maart  plaats, 

zodoende  verkondigde  Nederland  al  snel  dat  de  ramp  geen  invloed  zou  hebben  op  de  bouw. 

Duitsland heeft een onderzoek in werking gesteld en heeft eind mei het besluit genomen om alle 

kerncentrales te sluiten. Het tijdsbestek voor dit onderzoek zal daarom ook maart 2011 tot en 

met mei 2011 zijn. 

Om  te  verklaren  waarom  Nederland  er  voor  koos  om  een  extra  kerncentrale  te  bouwen  en 

Duitsland  besloot  om  alle  zeventien  centrales  binnen  elf  jaar  te  sluiten,  worden  factoren 

blootgelegd  die  mee  hebben  gespeeld  bij  de  besluitvorming  om  in  Nederland  een  extra 

kerncentrale te (willen) bouwen en in Duitsland alle zeventien kerncentrales te sluiten. 

Uit deze doelstelling vloeit de volgende hoofdvraag:  

“Hoe valt de besluitvorming van het beleid rondom de kerncentrales van vanaf de kernramp (maart 

2011) in Fukushima tot en met drie maanden daarna (mei 2011) in Nederland en in Duitsland te 

verklaren?” 

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden wordt 

deze onderverdeeld in een aantal deelvragen. 

De eerste deelvragen worden beantwoord op 

basis  van  bestaande  theorieën  over 

besluitvormingsprocessen  die  relevant  zijn 

voor  dit  onderzoek.  De  tweede  soort 

deelvragen  zijn  empirisch.  Wanneer  een 

keuze gemaakt  is voor een  theorie die  in dit 

onderzoek  gebruikt  gaat  worden  zullen  de 

empirische  deelvragen  gespecificeerd 

worden  aan  de  hand  van  deze  theorie. 

Doormiddel  van  de  relevante  theorieën 

wordt  de  werkelijkheid  onderzocht  en  de 

hoofdvraag uiteindelijk beantwoord. 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1.3 Deelvragen 
 

Theoretisch 

1. Welk  besluitvormingstheorieën  bestaan  er  om  publieke,  complexe  besluitvorming  te 

analyseren? 

2. Welke  van  de  in  deelvraag  1  genoemde  theorieën  is  het  meest  geschikt  voor  de  casus 

waarin de besluitvorming  rondom kerncentrales  in Nederland en Duitsland geanalyseerd 

wordt?   

3. Welke factoren kunnen de besluitvorming volgens de gekozen theorie verklaren? 

 

Empirisch 

1. Welke  beslissingen  zijn  er  genomen  in  de  periode  vanaf  11  maart  2011  tot  eind  mei  in 

Nederland en Duitsland? 

 

1.4 Maatschappelijke relevantie 
De  onderzoekseenheden  zijn  de  objecten  die  onderzocht  worden,  in  deze  scriptie  zijn  de 

onderzoekseenheden  Nederland  en  Duitsland.    Om  twee  landen  met  elkaar  te  kunnen 

vergelijken moeten de  landen  aan  een  aantal  dingen  voldoen.  Ten  eerste moeten de  condities 

van de  landen vergelijkbaar zijn en  ten  tweede moet er een  interessant onderwerp zijn om de 

vergelijking op uit te voeren. 

In  deze  scriptie  wordt  onderzocht  hoe  de  verschillen  in  besluitvorming  na  de  kernramp  in 

Fukushima  tussen  Nederland  en  Duitsland  op  het  gebied  van  het  al  dan  niet  sluiten  van  de 

kerncentrales  te  verklaren  valt.  Nederland  en  Duitsland  zijn  interessant  om  met  elkaar  te 

vergelijken omdat zij zich onder ongeveer dezelfde omstandigheden bevonden in de tijd van de 

kernramp.  De  landen  zijn  namelijk  westers  en  hebben  een  ontwikkelde  democratie.  Hoewel 

Nederland  kleiner  is  en  minder  inwoners  heeft  dan  Duitsland,  speelt  echter  wel  dezelfde 

problematiek. Hier valt te denken aan de opwarming van de aarde en de Europese normen die 

gesteld zijn. Het onderzoeksonderwerp speelt zich af na de kernramp in Fukushima, het gevaar 

op stralingen in het land zijn ongeveer even groot omdat ze even ver van Japan verwijderd zijn.  

Door  het  onderzoek wordt  inzichtelijk  waarom  twee  landen  die  redelijk  op  elkaar  lijken  qua 

cultuur  en  afstand  van  Japan  toch  verschillende  beslissingen  kunnen  nemen  op  een  relevant 

thema  zoals  kernenergie.  De  lezer  zal  inzicht  krijgen  in  de  systemen  die  een  rol  spelen  bij 

publieke  besluitvorming.  Daarnaast  zal  het  een  verklaring  geven  waarom  Nederland  andere 

keuzes maakt dan Duitsland wanneer het gaat om kernenergie. 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1.5 Wetenschappelijke relevantie 
Er  is  eerder  nog  geen  onderzoek  gedaan  naar  dit  specifieke  onderwerp,  wel  zijn  verwante 

thema’s  bestudeerd.  Brenninkmeijer  en  Willink  (1983)  hebben  kernenergiebeleid  van  jaren 

geleden  op  rechtstatelijk  gebied  onderzocht.  Daarnaast  is  er  door  Herhaus  (2003)  een 

vergelijkend  onderzoek  tussen  Groot  Brittannië,  Nederland  en  Duitsland  uitgevoerd  over  de 

keuze van energie‐ politieke instrumenten in het energiebeleid. Het onderzoek in deze scriptie is 

echter van andere aard omdat het specifiek gaat over de besluitvorming tussen maart 2011 en 

mei  2011 wat  betreft  kerncentrales.  Ten  slotte  is  er  een  publicatie  van  het  Laka  (2012),  een 

kerncentrale  archief,  geweest  met  een  vergelijking  tussen  het  Nederlandse  en  het  Duitse 

kerncentrale beleid na Chernobyl en na Fukushima. Dit laatste onderdeel dekt een gedeelte van 

de  hoofdvraag  in  deze  scriptie.  Dit  artikel  is  echter  niet  wetenschappelijk  onderbouwd.  De 

onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat is op het gebied van de wetenschap nog niet 

eerder onderzocht. 

Met betrekking tot besluitvorming zijn veel theorieën geschreven,  in deze scriptie wordt op de 

theorie  die  het  beste  bij  het  onderzoek  past  voorgebouwd.  Dat  betekent  dat  de  kennis  over 

besluitvorming door dit onderzoek verbreed wordt. Het vormen van een nieuwe theorie is in dit 

onderzoek geen streven. Wanneer de gebruikte theorie aanvulling behoeft om deze casus goed 

te onderzoeken zal de aanvulling natuurlijk wel onderbouwd en uitgewerkt worden. Daarnaast 

kan het onderzoek wel tot meer inzicht leiden de Nederlandse en Duitse politieke systemen. 

 

1.6 Leeswijzer  
Na  deze  inleiding  zal  in  de  scriptie  allereerst  in  hoofdstuk  2  de  politieke  context  geschetst 

worden  waarin  de  politieke  partijen  en  ministers  die  destijds  in  Nederland  en  Duitsland  in 

functie waren uitgelicht worden. 

Vervolgens  zal  in  hoofdstuk  3  een  theoretische  achtergrond  te  lezen  zijn  en  zullen  de 

theoretische  deelvragen beantwoord worden. De  theorie  zal  als  basis  voor  de  analyse  dienen, 

tevens zullen de empirische deelvragen geformuleerd worden. 

Hoofdstuk  4  vormt  een methodisch  kader  waarin  de  herkomst  van  de  onderzoeksmaterialen 

uitgelegd  en  verantwoord  zijn.  Tevens  komen  de  betrouwbaarheid  en  validiteit  van  het 

onderzoek daarin aan bod. De onderzoeksmethoden worden toegelicht en zodoende worden de 

variabelen waarmee gecodeerd is geformuleerd.  

In  hoofdstuk  5  wordt  een  reconstructie  van  de  politieke  gebeurtenissen  in  Duitsland  en 

Nederland gegeven. Zodoende wordt de eerste empirische deelvraag beantwoord. 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De analyse zal voortgezet worden in hoofdstuk 6, 7 en 8. Eerst wordt Duitsland aan de hand van 

de  theorie  uiteengezet.  Nederland  volgt  met  dezelfde  methode.  Vervolgens  worden  de  twee 

landen met elkaar vergeleken om de laatste deelvraag te kunnen beantwoorden. 

In  hoofdstuk  9  wordt  een  conclusie  getrokken  uit  de  analyse  en  wordt  de  hoofdvraag 

beantwoord. 

Tenslotte  worden  in  het  10e  hoofdstuk  discussiepunten  aangedragen  met  betrekking  tot  het 

onderzoek. Eventueel wordt een aanbeveling voor een vervolgonderzoek gedaan.  

In de hoofdstukken 11 en 12  staan de  referenties die gebruikt  zijn  in deze  scriptie. Daarnaast 

zijn de bijlagen toegevoegd. 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Om  de  besluitvorming  in  deze  scriptie  te  analyseren  is  een  politieke  context  van  belang,  de 

gebeurtenissen kunnen zo in hun context geplaatst worden. Daarom wordt in dit hoofdstuk van 

de Nederlandse en de Duitse staat een beschrijving van de politieke situatie gegeven. Dit houdt 

in  dat  het  zittende  kabinet,  de  ministeries  en  de  bijbehorende  ministers  die  voor  het 

kerncentrale beleid verantwoordelijk waren beschreven worden. 

 

2.1 Duitse rijk 
De kabinetsperiode van het Duitse kabinet was van 28 Oktober 2009 tot en met 22 Mei 2012. Dit 

Kabinet was onder leiding van Angela Merkel die in haar tweede regeerperiode zat. De regering 

werd  gevormd  door  de  Christlich  Demokratische  Union  Deutschlands  (CDU),  en  de  Freie 

Democtatische Partei (FDP). De heer Guide Westerwelle van de FDP was de vicekanselier en was 

de Bundesaußenminister, de minister van Buitenlandse Zaken. 

Het  ministerie  dat  zich  in  Duitsland  bekommert  om  kernenergie  en  kerncentrales  heet  het 

Bundesministerium  für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  (BMU). Norbert Röttgen van 

de  CDU  was  van  minister  van  het  BMU.  Met  betrekking  tot  kernenergie  staat  in  het 

partijprogramma van de CDU van 2009 staat:  

 

„Die Kernenergie ist ein vorerst unverzichtbarer Teil in einem ausgewogenen Energiemix. Wir verstehen 

den Beitrag der Kernenergie  zur Stromversorgung als Brückentechnologie, weil  heute klimafreundliche 

und  kostengünstige Alternativen noch nicht  in  ausreichendem Maße  verfügbar  sind. Daher  streben wir 

eine  Laufzeitverlängerung  der  sicheren  deutschen  Anlagen  an.  Einen  Neubau  von  Kernkraftwerken 

lehnen  wir  ab.  (...)  Eine  verantwortungsvolle  Nutzung  der  Kernenergie  beinhaltet  auch  die  sichere 

Endlagerung radioaktiver Abfälle. (...) Der Bund bekennt sich zu seiner Verantwortung für die Endlager. 

Im Zusammenhang mit den Lagerstätten muss alles getan werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu 

gewährleisten.“ (CDU, 2009). 

 

In dit stukje wordt beschreven dat Duitsland kernenergie als brug ziet naar een wereld waarin 

duurzame  energie  gebruikt  wordt.  Kernenergie  is  namelijk  nog  nodig  omdat  de  technische 

mogelijkheden voor betaalbare, duurzame energie nog niet toereikend zijn. Daarom zet het CDU 

zich  in  voor  looptijdverlenging  van de  kerncentrales. Daarnaast  ziet  CDU het wel  degelijk  een 

verantwoordelijkheid  voor  de  overheid  om  de  veiligheid  in  verband  tot  kerncentrales  te 

waarborgen. 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2.2 Nederlandse staat 
Het toenmalige Nederlandse kabinet heeft ongeveer in het zelfde tijdsbestek plaatsgevonden als 

het Duitse kabinet. Namelijk van 14 oktober 2010 tot en met 5 november 2012 onder leiding van 

premier  Rutte.  De  regering  werd  gevormd  door  de  Volkspartij  voor  Vrijheid  en  Democratie 

(VVD) met het Christelijk Democratisch Appél (CDA) onder een gedoogsteun van de Partij Voor 

de Vrijheid (PVV). De samenstelling van de regering in Nederland en in Duitsland bestonden dus 

beide uit een Christelijke en uit een liberale partij. Maxime Verhagen, van het CDA, was minister 

van het ministerie dat de verantwoordelijkheid draagt voor de kerncentrales en kernenergie in 

Nederland.  Dat  is  het  ministerie  van  Economische  Zaken,  Landbouw  en  Innovatie  (EZ).  De 

Rijksoverheid omschrijft de doelstellingen en taken van dit ministerie als volgt: 

 

“Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten 

ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en 

ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor 

onze  natuur  en  leefomgeving.  Door  samenwerking  te  stimuleren  tussen  onderzoekers  en 

ondernemers.  Zo  bouwen  we  onze  topposities  in  landbouw,  industrie,  diensten  en  energie 

verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.” (Rijksoverheid/ EZ, 2013). 

 

Zoals  te  lezen  valt  ligt  de  nadruk  van  dit  ministerie  op  het  verbeteren  van  het 

ondernemersklimaat.  Maxime  Verhagen  is  vanuit  het  CDA  een  minister,  daarom  heeft  het 

gevoerde  beleid  ook  te  maken  gehad  met  meningen  en  invloeden  van  het  CDA.  Om  deze 

achtergrond duidelijk te schetsen wordt een relevant stuk uit het Partijprogramma van het CDA 

van 2010 geciteerd: 

 

“Juist  uit  het  oogpunt  van de  betaalbaarheid  en de  voorzieningszekerheid,  en  ook  vanwege het 

ontbreken  van  CO2‐uitstoot,  blijft  kernenergie  nodig  in  Nederland.  Het  CDA  bepleit  ruimte  om 

nieuwe  kerncentrales  te  bouwen  wanneer  energiebedrijven  hierin  willen  investeren  en  er 

draagvlak is in de regio. Nieuwe kerncentrales komen niet in plaats van duurzame energie, maar 

vervangen oude kolencentrales. Onverminderd geldt hier dat de vervuiler betaalt en dus ook zal 

moeten  reserveren  voor  afvalopslag  en  ontmanteling.  Veiligheid  blijft  een  permanent  punt  van 

aandacht.” (CDA, 2010). 

 

Het  CDA  schreef  dus  in  het  Partijprogramma  van  2010  dat  zij  positief  staan  tegenover 

kerncentrales en kernenergie aangezien het betaalbaar is en geen CO2‐uitstoot heeft. Daarnaast 

willen  zij  kolencentrales  vervangen  voor  kerncentrales.  Er  staat  ook  dat  ‘de  vervuiler  moet 

betalen’ dat is in dit geval de organisatie die investeert in een kerncentrale. De energiemarkt in 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Nederland  is geliberaliseerd. Dat betekent dat de markt bepaalt  in welke energie geïnvesteerd 

wordt.  De  overheid  hoeft  geen  gelden  te  investeren,  maar  heeft  ook  enkel  de  rol  om 

randvoorwaarden  op  te  stellen  en  vergunningen  af  te  geven  wanneer  er  aan  de 

randvoorwaarden voldaan is (Kamerstuk EZ, 13‐05‐2011). 

 

 

2.3 Vergelijkend perspectief 
De  politieke  context  van  beide  landen  laat  zowel  overeenkomsten  als  verschillen  zien.  De 

regeringspartijen  waren  zowel  in  Nederland  als  in  Duitsland  van  een  Liberale  als  een 

Christelijke partij. In Nederland was de Liberale partij groter dan de christelijke en in Duitsland 

was  dat  andersom.  Toch waren  de ministers  van  EZ  en  BMU  beide  van  de  Christelijke  partij. 

Deze  bevindingen  dragen  er  aan  bij  dat  beide  landen  goed met  elkaar  te  vergelijken  zijn.  De 

partijstandpunten  ten  aanzien  van  de  beide  partijen  verschillen  echter  wel.  Duitsland  wordt 

gestreefd naar schone, veilige en goedkope energie en in Nederland wordt de nadruk gelegd op 

een  goed  ondernemersklimaat.  Dit  verschil  valt  ook  terug  te  zien  in  de  namen  van  de  twee 

ministeries.  In  het  Duitse  ministerie  legt  de  nadruk  meer  op  milieu,  natuurbehoud  en  de 

veiligheid van kernreactoren,  in Nederland  ligt voornamelijk de nadruk op ondernemen en de 

economie.  De  reden  hiervoor  kan  zijn  dat  Duitsland  ook  meer  kernreactoren  had  en  dat  het 

daarom een grotere zorg was, het kan echter ook iets zeggen over het belang dat gehecht wordt 

aan bepaalde onderwerpen. 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3.1 Besluitvorming 
In dit onderzoek wordt er naar een verklaring gezocht voor het verloop van de besluitvorming. 

Wanneer in de Van Dale gekeken wordt naar de betekenis van besluitvorming, staat er:  

“be·sluit·vor·ming  (de;  v) 1.  Manier  om  tot  een  beslissing  te  komen”  (Van  Dale,  2013).  In  deze 

scriptie  handelt  het  zich  om  complexe  publieke  besluitvorming.  Het  orgaan  dat  namelijk  de 

politieke besluiten in Nederland en Duitsland neemt is de overheid en de overheid bekommert 

zich om publieke kwesties, daarom handelt het zich in deze scriptie om publieke besluitvorming.  

De overheid is een orgaan dat getypeerd wordt als een polis (Stone, 2002). Voor een polis gelden 

verschillende  kernmerken  die  beschrijven  hoe  het  overheidssysteem  in  elkaar  zit.  Beleid  is 

gebaseerd  op  het  publieke  belang.  Er  heerst  een  spanning  tussen  het  algemene  belang  en  het 

individuele belang. Ideeën en voorkeuren van de overheid worden gevormd door invloeden van 

buitenaf.  Voor  de  besluitvorming  is  de  informatie  die  ter  beschikking  staat  vaak  ambigu, 

incompleet, subjectief en strategisch gemanipuleerd (Stone, 2002). Bovendien is het ingewikkeld 

om uit  te vinden wat het publieke belang  is van een  land. Belangen zijn vaak tegengesteld aan 

elkaar  en  het  is  moeilijk  om  het  gemeenschappelijke  belang  te  vinden  (Nye,  2008).  Om  deze 

redenen  is  de  besluitvorming,  die  bij  de  overheid  plaatsvindt  complex.  Complexe  publieke 

besluitvorming kan geanalyseerd worden aan de hand van verschillende modellen.  

 

3.2 Reconstrueren van besluitvorming 
Deelvraag 1: “Welk besluitvormingstheorieën bestaan er om publieke, complexe besluitvorming te 

analyseren?” 

Er  zijn  drie  modellen  te  onderscheiden  aangaande  besluitvormingsprocessen.  Deze  drie 

modellen  heten  het  fasenmodel,  het  stromenmodel  en  het  rondenmodel  (Teisman,  2000; 

Kingdon, 2011; Stone, 2002) en worden stuk voor stuk toegelicht. 

 

3.2.1 Fasenmodel 

Het  eerste  model,  het  fasenmodel,  gaat  uit  van  vier  fases  die  succesvol  zijn  en  elkaar  in  een 

proces opvolgen. In de eerste fase wordt het beleid gemaakt door een probleem te definiëren en 

een oplossing daarvoor te vinden. In de tweede fase wordt het beleid werkelijk vastgesteld. In de 

derde  en  de  laatste  fase  wordt  het  beleid  geïmplementeerd.  Ten  slotte  kan  het  beleid 

geëvalueerd worden, uit deze feedback kan een nieuw probleem en dus nieuw beleid ontstaan.  

Er  zijn verschillende kritieken  te  geven op dit model. Een van deze kritieken houdt  in dat het 

maken van beleid in de praktijk geen vaste volgorde kent zoals  in dit model beschreven wordt 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(Stone, 2002). In veel gevallen wordt beleid niet gevormd door eerst het probleem te definiëren, 

er kan ook eerst een oplossing zijn waar een probleem bij gedefinieerd wordt (Kingdon, 2011). 

Daarnaast  speelt  de  externe  context  in  de  praktijk  een  rol.  Het  beleid  kan  heroverwogen  of 

aangepast worden door de verschillende beleidsactoren (Teisman, 2000). 

 

3.2.2 Stromenmodel 

Het  tweede model,  het  stromenmodel,  zit  complexer  in  elkaar  dan  het  voorgaande model.  Dit 

model gaat uit van drie parallelle stromen. De stromen bestaan uit participanten en hebben alle 

drie  een  eigen  dynamiek  en  regels.  De  drie  stomen  heten  de  problemenstroom,  de 

oplossingenstroom  en  de  politieke  stroom.  De  problemenstroom  bestaat  uit  participanten  die 

een  reeks  problemen  formuleren  die  in  de  samenleving  een  leven  (Kingdon,  2011).  Deze 

problemen  kunnen  zeer  uiteenlopend  zijn  en  hoeven  zich  niet  tot  een  onderwerp  of 

beleidsterrein  te  beperken.  De  oplossingenstroom  is  een  stroom  waarin  zich  participanten 

bevinden die beleidsvoorstellen, oftewel oplossingen, formuleren. De laatste stroom, de politieke 

stroom,  bestaat  uit  de  participanten  die  bij  de  politiek  betrokken  zijn.  Met  het  beleid  dat 

gemaakt wordt willen de participanten scoren bij de verkiezingen of bij betrokken actoren. De 

drie  stromen  bestaan  los  van  elkaar maar  hebben  elkaar  nodig  om  beleid  te maken.  Volgens 

Kingdon  (2011) wordt  het  beleid  gevormd op het moment dat  de drie  stromen  samenkomen. 

Een policy window zorgt voor een mogelijkheid voor de problemen en oplossingen die gegrepen 

moet worden om tot beleid omgezet te worden. Wanneer deze kans niet gepakt wordt moeten ze 

wachten tot een volgend policy window (Kingdon, 2011). 

 

3.2.3 Rondenmodel 
Het laatste model heet het ronden model. Dit model combineert de fases en de stromen van de 

andere  twee  modellen.  Het  rondenmodel  wordt  door  Teisman  (2000)  gedefinieerd:  “an 

intertwined  clew  of  a  series  of  decisions  taken  by  various  parties,  leading  to  a  new  analytical 

model.”  (p. 939). Het rondenmodel gaat er dus van uit dat de een verweven reeks beslissingen 

genomen worden door verschillende actoren. Verschillende actoren presenteren een probleem 

met  een  oplossing.  Er  bestaan  verschillende  fases  die  elk  een  onderdeel  van 

besluitvormingsproces  bevatten.  Daarnaast  bestaan  er  stromen met  verschillende  actoren  die 

beslissingen  nemen  in  elke  ronde.  De  besluitvorming  ontstaat  door  interactie  tussen  de 

besluiten die door de actoren in elke ronde worden genomen. De definitie die in de eerste ronde 

(probleem  en  oplossing  definiëren)  geprefereerd  wordt,  wordt  overgenomen  in  de  volgende 

ronde  (adoptie  van  beleid).  In  de  opeenvolgende  ronde  kan  het  voorstel  echter  altijd  van 

richting veranderen omdat de problemen herdefinieert kunnen worden. 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3.3 Geschikte theorie 
Deelvraag  3:  “Welke  van  deze  theorieën  is  het  meest  geschikt  voor  de  casus  waarin  de 

besluitvorming rondom kerncentrales in Nederland en Duitsland geanalyseerd wordt?”  

 

In het onderzoek naar de besluitvorming rondom kerncentrales in Nederland en Duitsland moet 

gekozen  worden  welk  model  het  meest  geschikt  is  om  voor  de  reconstructie  van  de 

besluitvorming in dit onderzoek te gebruiken.  

Het  fasenmodel  is niet geschikt om de analyse  in deze scriptie mee uit  te voeren.  In dit model 

wordt nauwelijks  rekening gehouden met externe omstandigheden die het beleid beïnvloeden 

(Stone, 2002). In dit onderzoek zijn de externe omstandigheden wel van belang. Het lijkt er op 

dat  de  kernramp  in  Fukushima  de  aanleiding  is  geweest  voor  het  debat  betreffende 

kerncentrales  en  hun  veiligheid.  Bovendien  heeft  de  kernramp  te  maken  gehad  met  media 

aandacht, dit kan ook als externe omstandigheid gezien worden. 

 

Het  stromenmodel  past  beter  bij  de  besluitvorming  rondom  kerncentrales  in  Nederland  en 

Duitsland.  Het  stromenmodel  gaat  in  op  de  externe  context  die  invloed  heeft  op  het  beleid. 

Bovendien wordt de invloed van een crisis of een ramp op de politieke agenda meegenomen in 

de  theorie  van  Kingdon.  Het  kerncentralebeleid  van  Nederland  en  Duitsland  verschilde  van 

elkaar, ondanks dat de landen zich onder dezelfde omstandigheden bevonden. Om te verklaren 

waarom het beleid zo verschillend is, moet er gekeken worden naar de machtsverhoudingen en 

de puzzel van problemen, oplossingen en de politieke situatie die in een policy window moeten 

samenkomen. Een ramp kan volgens de theorie zo’n policy window openen (Kingdon, 2011). Dit 

sluit aan bij de mogelijke reden waarom het onderwerp ‘kerncentrales’ op de politieke agenda is 

gekomen  nadat  de  kernramp  plaats  gevonden  heeft.  Dit  model  geeft  de  mogelijkheid  om  het 

beleidsproces in beide landen te analyseren en te verklaren doormiddel van de drie stromen die 

in het boek beschreven worden (Kingdon, 2011). 

 

Ondanks dat het rondenmodel tevens de externe context mee neemt is dit model niet het meest 

geschikt  voor  deze  scriptie.  Het  model  is  vooral  toepasbaar  wanneer  duidelijk  meerdere 

momenten  in  de  besluitvorming  plaats  gevonden  hebben.  De  rondes,  waarvan  in  de  theorie 

gesproken wordt, zijn de verschillende momenten waarop besluiten genomen zijn. Omdat deze 

rondes  vaak wat  tijd  nodig  hebben,  is  het  rondenmodel  toepasbaar  op  besluitvorming  op  een 

lange  termijn.  Voor  de  besluitvorming  die  in  deze  scriptie  onderzocht  gaat worden wordt  het 

tijdsbestek van drie maanden na de kernramp in Fukushima genomen. Dat is een korte periode, 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al  worden  de  besluiten  die  eventueel  er  vóór  genomen  zijn  meegenomen  als  politieke 

achtergrond. 

Omdat het stromenmodel rekening houdt met de context, goed toepasbaar is op besluitvorming 

in een redelijk korte  termijn en omdat een ramp als aanleiding van beleid centraal  staat  in de 

theorie wordt de hoofdvraag  in deze  scriptie beantwoord aan de hand van het  stromenmodel 

van Kingdon.  

 

3.4 Stromenmodel 
Omdat  het  stromenmodel  een  grote  rol  speelt  in  dit  onderzoek  wordt  deze  theorie  verder 

uitgewerkt. Het stromenmodel heeft, zoals eerder  in dit hoofdstuk is beschreven drie stromen. 

De problemenstroom, de oplossingenstroom en de politieke stroom. Voordat de stromen samen 

kunnen komen moet het probleem eerst op de politieke agenda gezet worden. In en rondom de 

overheid spelen verschillende participanten een rol die invloed hebben op de problemen die op 

de agenda komen en de alternatieven die in de oplossingenstroom geproduceerd worden. Om de 

theorie te verhelderen wordt er een verdieping gegeven van de drie stromen. Daarnaast wordt 

aandacht besteed aan de participanten die problemen en oplossingen onder de aandacht kunnen 

brengen. 

Om de tekstuele uitleg schematisch toe te lichten is Figuur 1. toegevoegd. 

 
Figuur 1. (Teisman, 2000). 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3.4.2 Problemenstroom 
De  eerste  stroom  heet  de  problemenstroom.  In  deze  stroom  bevinden  zich  een  reeks  van 

problemen die zich in de samenleving afspelen. Een probleem is eerst een  ‘omstandigheid,  iets 

dat  elke dag  gebeurt.  Zodra  gedacht wordt dat  er  iets  aan die  omstandigheid  veranderd moet 

worden  wordt  de  omstandigheid  een  probleem.  Het  proces  waarin  een  omstandigheid  een 

probleem wordt kan op drie manieren verlopen.  

Ten  eerste  kunnen  indicatoren  er  voor  zorgen  dat  een  probleem  aangeduid  wordt.    Met  de 

indicator wordt het belang en de grootte van de conditie bepaald en gekeken of de conditie zich 

veranderd  heeft.  Ten  tweede,  de  condities  en  indicatoren  worden  geïnterpreteerd  door  de 

beleidsmaker,  hierbij  kunnen  persoonlijke  ervaringen  een  rol  spelen  en  wordt  de  politieke 

voorkeur van de persoon meegenomen. Ten derde, een probleem heeft soms een zetje nodig om 

op de politieke agenda te komen. Een focusing event, een crisis, een ramp of krachtige symbolen 

kunnen  de  aandacht  op  het  probleem  vestigen.  Ten  slotte  kan  de  evaluatie  of  feedback  van 

gevoerd beleid er voor zorgen dat een probleem wordt ontdekt (Kingdon, 2011). 

Participanten  die  media  aandacht  en  publiciteit  krijgen  kunnen    er  voor  zorgen  dat  een 

probleem op de politieke agenda komt te staan. Onderwerpen kunnen echter ook weer van de 

agenda gehaald worden. Dit kan om verschillende redenen gebeuren. Wanneer de overheid er 

niet  in  geslaagd  is  om  het  probleem  aan  te  pakken,  wordt  de  aandacht  op  een  ander  thema 

gericht  omdat  men  niet  wil    investeren  in  problemen  die  niet  te  verhelpen  zijn.  Een  tweede 

reden waarom een onderwerp van de politieke agenda gehaald kan worden  is de verandering 

van  de  omstandigheden  van  het  probleem.  Ten  derde  kan  men  gewend  raken  aan  de 

omstandigheden, waardoor  de  behoefte  om de  omstandigheden  te  veranderen  verdwijnt.  Ten 

vierde, een gebeurtenis kan er voor gezorgd hebben dat de aandacht naar een ander onderwerp 

verplaatst.  Ten  slotte  is  aandacht  ook  een  cyclus  waarin  de  aandacht  versterkt  en  weer 

verzwakt. Dit is volgens Kingdon (2011) onvermijdelijk.  

 

3.4.3 Oplossingenstroom 

De tweede stroom is de oplossingenstroom. Deze stroom bevat groepen die gespecialiseerd zijn 

op  verschillende  onderwerpen,  bijvoorbeeld  milieu  of  onderwijs.  Deze  groepen  produceren 

oplossingen  onafhankelijk  van  de  gebeurtenissen  die  in  de  politieke  stroom  plaats  vinden.  Er 

bestaat wel interactie tussen de groepen in de oplossingenstroom waardoor ze onderling op de 

hoogte zijn van elkaars voorstellen. 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De  oplossingen worden  geselecteerd  aan  de  hand  van  een  aantal  criteria.  Ten  eerste moet  de 

oplossing moet  technisch uitvoerbaar zijn:  is het plan haalbaar, wordt er wel mee bereikt wat 

men beoogt? Ten  tweede moet de oplossing  stroken met de waarden van de groep waarin de 

oplossing thuis hoort. De waarden kunnen gaan over de rol van de overheid en locale eenheden 

of over de mate waarin de oplossing tot een eerlijke verdeling leidt. Daarnaast moet de oplossing 

kunnen  anticiperen  op  toekomstige  beperkingen  zoals  een  bepaald  budget  en  publieke 

inwilliging.  Ten  slotte  moet  het  probleem  dat  bij  de  oplossing  gevonden  wordt  publiekelijk 

geaccepteerd zijn (Kindgon, 2011). 

Een oplossing wordt niet zomaar opgenomen in een beleid. Meestal komt hier een persoon aan 

te pas die de oplossing steunt en wil promoten. Door Kingdon wordt deze persoon een advocate 

of een entrepreneur genoemd. In dit stuk heet deze persoon een ‘bepleiter’. De bepleiter wil zijn 

tijd, geld, energie en reputatie in de oplossing steken in de hoop er wat voor terug te krijgen. Er 

zijn drie mogelijke redenen beschreven die de motivatie van een bepleiter weer kunnen geven. 

Ten eerst kan de oplossing passen bij het bevorderen van het persoonlijke of het partij belang 

van de bepleiter. Ten tweede kan de persoon de waarden en idealen die de oplossing uitdraagt 

willen promoten om zo het publieke beleid  te beïnvloeden. Ten  slotte kan het ook  zijn dat de 

bepleiter een persoon is die streeft naar solidariteit of die gewoon van het politieke spel houdt. 

Een  rol  die  ook  voor  de  bepleiter  weggelegd  is,  is  het  softening  up  proces.  Bepleiters  dragen 

oplossingen  aan waar  zij  voorstander  van  zijn.  Dat  doen  zij  door met  belangrijke  groepen  in 

gesprek  te  gaan  en  zo  de  publieke  opinie,  de  specialisten  en  de  beleidsgroeperingen  te 

beïnvloeden  en  zo  draagvlak  te  creëren.  Dit  proces  is  belangrijk  en  kan wel  twee  tot  zes  jaar 

duren. Wanneer het  softening up proces overgeslagen wordt en de tijd rijp is dat een probleem 

aan een oplossing gekoppeld kan worden, kan het zijn dat er geen gehoor meer aan het voorstel 

gegeven wordt (Kingdon, 2011). 

 

Participanten 

Om  inzicht  te  geven  in  de  belangrijkste  participanten  die  een  rol  spelen  in  de  oplossingen 

worden de academici en belangengroepen verder  toegelicht. Deze participanten horen niet  tot 

een bepaalde groep binnen de oplossingenstroom en zijn ook niet enkel bij de problemenstroom 

aanwezig. 

Academici  en  onderzoekers  hebben  een  grote  rol  in  de  beschikbare  oplossingen.  Beleid  heeft 

vaak zijn achtergrond in academische literatuur. Beleidsmakers gebruiken het databestand van 

onderzoeken  om  te  kijken  welke  documenten  relevant  zijn  om  hun  agenda  onderwerpen  te 

ondersteunen. De  gebruikte  oplossingen  van  academici  zijn  daarom meestal  oplossingen  voor 

problemen  die  reeds  op  de  politieke  agenda  staan  (Kingdon,  2011).  Een  oplossing  kan  naar 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buiten  gebracht  worden  op  verschillende  manieren:  speeches,  congressen,  media  aandacht, 

onderzoeksrapporten en lunch afspraken zijn hier allemaal onderdeel van.  

Daarnaast  zijn belangengroepen erg belangrijk voor het genereren van oplossingen hoewel  zij 

vaak  non‐gouvernementele  organisaties  zijn.  Oplossingen  die  in  het  voordeel  van  deze 

belangengroep werken worden aan het licht gebracht. Vaak wordt er naar een probleem gezocht 

die waar de oplossing aan opgehangen kan worden (Kingdon, 2011). 

 

3.4.4 Politieke stroom 

De  laatste  stroom  is  de  politieke  stroom.  Dit  houdt  de  publieke  opinie,  campagnes  van 

belangengroepen  en  verkiezingen  in.  Deze  gebeurtenissen  kunnen  invloed  hebben  op  de 

politieke  agenda  en  zorgen  voor  een  ontvankelijk  of  een  werend  klimaat  tegen  bepaalde 

oplossingen (Kingdon, 2011). 

De publieke opinie kan er voor zorgen dat een bepaald onderwerp hoger op de agenda komt te 

staan of dat een onderwerp juist tegengehouden wordt. Politici vestigen meer aandacht op een 

onderwerp wanneer een groot deel van de bevolking dat belangrijk vindt. Meestal houdt deze 

rol in dat de burgers niet willen dat de overheid iets doet en hen daar vanaf willen houden. Dit 

kan gebeuren door protesten of stakingen. 

Ten  tweede  kunnen  belangengroepen  de  politieke  agenda  beïnvloeden  door  middel  van 

campagnes  en druk op de politiek uit te oefenen. De informatie die politici krijgen zijn bepalend 

voor het beeld dat politici hebben van de focus. De bevindingen van een politicus hoeven niet de 

werkelijkheid weer te geven omdat de informatiestroom waarop de bevindingen gebaseerd zijn 

nooit volledig is (Stone, 2002). Belangengroepen zijn in staat om voorstellen te blokken waar zij 

het  oneens  mee  zijn  of  ze  kunnen  onderwerpen  die  reeds  hoog  op  de  agenda  staan 

ondersteunen.  Ze  zijn  echter  niet  in  staat  om  tegen  de  wil  van  de  bevolking  en  de  politiek 

onderwerpen gedaan te krijgen (Kingdon, 2011). 

Ten  derde,  verkiezingen  zijn  politieke  gebeurtenissen.  Verkiezingen  kunnen  zorgen  voor  een 

andere  samenstelling  van  de  regering.  Door  de  persoonlijke‐  en  de  partijvoorkeuren  van  de 

premier  en  ministers  kan  de  politieke  agenda  veranderen.  De  premier,    in  het  geval  van 

Nederland,  of  de Bondskanselier,  in Duitsland,  beïnvloedt  de  agenda. De  agenda wordt  echter 

niet gecontroleerd; de premier is niet in staat de alternatieven of de uiteindelijke uitkomst van 

de  agenda  te  beïnvloeden. De  premier  of  Bondskanselier  kan  gebruik maken  van  zijn  formele 

macht, organisatorische macht en publieke aandacht.   De publiek aandacht is belangrijk, media 

zijn een communicatiemiddel  tussen de verschillende stromen. Zij hebben de mogelijkheid om 

gebeurtenissen  te vergroten en de aandacht er op  te vestigen waardoor zij de publieke opinie 

kunnen beïnvloeden en indirecte invloed hebben op de verkiezingsuitslag (Kingdon, 2011). 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De  politieke  beslissingen  komen  tot  stand  door  onderhandelingen  en  in  mindere  mate  door 

overredingskracht.  Partijen  hebben  geen  monopolie  en  hebben  elkaar  nodig  daarom  worden 

onderhandelingen uitgevoerd om zo iets voor elkaar te kunnen betekenen (Kingdon, 2011). 

De politieke  stroom handelt  niet  alleen  vanuit  het  algemene belang maar  politici  zijn  op  zoek 

naar  problemen met  oplossingen waar  zij mee  kunnen  scoren  (Teisman,  2000).  Dat  is  in  hun 

belang om bijvoorbeeld herkozen te worden door de bevolking of een politieke meerderheid te 

kunnen  behalen  in  de  politiek.  Veranderingen  in  de  politieke  samenstelling  kan  voor  veel 

veranderingen in de politieke agenda zorgen.  

 

3.4.5 Besluitvorming 

De besluitvorming wordt gedefinieerd als de connectie tussen deze drie stromen; de problemen, 

oplossingen en de politiek vallen dan samen. Beleid is een combinatie en recombinatie van reeds 

bestaande problemen en oplossingen (Kingdon, 2011). 

Beleid kan enkel gemaakt worden wanneer alle drie de stromen aanwezig zijn. Wanneer een van 

de  stromen  niet  vertegenwoordigd  is,  kan  er  geen  beleid  ontstaan.  Een  probleem  kan  een 

kapstok  vormen  voor  een  oplossing.  Een  oplossing  kan  zorgen  voor  een  middel  tegen  het 

probleem, zo kunnen ze elkaar aanvullen. De politieke stroom moet echter ook ontvankelijk zijn 

voor het pakketje. 

Wanneer de politiek een oplossing wil doorvoeren maar de problemenstroom nog mist, dan is er 

geen onderwerp waar beleid op gemaakt wordt en daarom ook geen beleid. Ten slotte kan de 

politiek  problemen  op  de  politieke  agenda  hebben  staan.  Wanneer  er  echter  geen  oplossing 

bestaat is er ook geen sprake van beleid. Concluderend kan dus gezegd worden dat wanneer een 

stroom mist er geen beleid gevormd kan worden (Kingdon, 2011).  

 

Het moment waarop de stroom van de problemen, de oplossingen of de politiek de mogelijkheid 

hebben om samen te komen ontstaat er een policy window. Omdat dit een belangrijk onderdeel 

is  voor  het  reconstrueren  van  besluitvorming  wordt  de  policy  window  in  het  volgende  kopje 

toegelicht. 

De besluitvorming kan bloot gelegd worden door te onderzoeken welke koppelingen er tussen 

de  verschillende  stromen  zijn  gemaakt, wat  de  reden daarvoor  is  geweest  en welk  beleid  dus 

gevormd is (Kingdon, 2011). 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3.5 Policy Window 
Deelvraag 4: Welke factoren kunnen de besluitvorming volgens de gekozen theorie verklaren?  

 

Een  policy  window  is  een  kans  voor  bepleiters  om  de  aandacht  te  richten  op  het  betreffende 

probleem en hun oplossing naar voren te schuiven. Windows kunnen voorspelbaar zijn wanneer 

de  gebeurtenis  al  gepland  is  (bijvoorbeeld  verkiezingen).  Een  bepleiter  kan  daar  dan  al  op 

inspelen (Kingdon, 2011). Een onverwachte window kan open gaan door bijvoorbeeld een crisis 

of een ramp, de bepleiters moeten scherp zijn en een window herkennen. Een window is namelijk 

klein  en  blijft  niet  lang  open.  Timing  is  daarom een  belangrijk  element waar  de  bepleiters  op 

moeten  letten. Bepleiters zetten hun zorgen (problemen) hoog op de agenda. Ze schuiven hun 

oplossingen naar voren tijdens het softening up proces en ze maken de koppeling tussen de drie 

stromen.  Op  het  moment  dat  een  policy  window  ontstaat  zijn  de  bepleiters  klaar  om  of  het 

probleem en de oplossing of het probleem en de politiek naar voren te schuiven en de koppeling 

tussen de drie stromen te maken. Wanneer de kans gemist is, moet er gewacht worden op een 

volgende window. (Kingdon, 2011). 

 

3.6 Deelvragen 
De eerste deelvraag betrof de vraag hoe het  tijdspad van beslissingen er uit  gezien heeft  voor 

Nederland  en  Duitsland.  Aan  de  hand  van  het  stromenmodel  kunnen  specifiekere  deelvragen 

geformuleerd worden. De  eerste  twee  deelvragen  zijn  twee  keer  geformuleerd,  een  keer  voor 

Duitsland en een keer voor Nederland. De laatste deelvraag   vraagt om een vergelijking tussen 

de twee landen. 

  

2. Welke  problemen,  oplossingen  en  politieke  situatie  speelden  in Duitsland  een  belangrijke 
rol? 

3. Welke  problemen,  oplossingen  en  politieke  situatie  zijn  uiteindelijk  in  Duitsland 
samengekomen en hebben het beleid gevormd? Wat was de oorzaak van deze combinatie 
van stromen in Duitsland?” 
 

4. Welke problemen, oplossingen en politieke situatie speelden  in Nederland een belangrijke 
rol? 

5. Welke  problemen,  oplossingen  en  politieke  situatie  zijn  uiteindelijk  in  Nederland 
samengekomen en hebben het beleid gevormd? Wat was de oorzaak van deze combinatie 
van stromen in Nederland?” 

 
6. Kijkend naar de  stromen,  in hoeverre verschillen de  stromen van Nederland en Duitsland 

van elkaar. Wat is hier de oorzaak van? 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Onderzoek kan door middel van verschillende methoden plaatsvinden. Er kan gebruik gemaakt 

worden  van  interviews,  enquêtes  of  bestaande  documenten.  De  methode  die  gekozen  wordt 

moet  bij  het  onderzoek  passen  (Silverman,  2011).  Deze  scriptie  heeft  als  doel  om  de 

besluitvorming rondom kerncentralebeleid in Nederland en Duitsland te verklaren. Er moet een 

reconstructie van het onderwerp gedaan worden om het beleid te kunnen analyseren (Teisman, 

2000). Deze reconstructie heeft plaats gevonden doormiddel van kwalitatieve en kwantitatieve 

methoden.  Als  kwalitatieve  methode  is  er  gekozen  om  voornamelijk  gebruik  te  maken  van 

documentanalyse. Bovendien heeft er een aanvullend interview plaats gevonden om verdieping 

aan  de  Nederlandse  situatie  te  geven.  Als  kwantitatieve  methode  is  gebruik  gemaakt  van  de 

resultaten van een zoekfunctie.  

In het voorgaande hoofdstuk werd een theoretische keuze gemaakt voor het stromenmodel. Dit 

model wordt  gebruikt  voor  het  analyseren  van  het  besluitvormingsproces;  het  stromenmodel 

wordt getoetst  aan de werkelijkheid. Dat betekent dat het onderzoek deductief  van aard  is  en 

daarom is het onderzoeksmateriaal aan de hand van de theorie uitgekozen (van Thiel, 2010).  

 

4.1 Kwalitatief onderzoek  
Silverman  (2011)  geeft  twee  kenmerken  van  een  onderzoeksonderwerp  dat  zich  goed  voor 

kwalitatieve  methodiek  leent.  Deze  kenmerken  sluiten  aan  bij  dit  onderzoek.  Ten  eerste,  de 

meningen van de participanten staan centraal. Er is in het onderzoek aandacht besteed aan het 

taalgebruik van de participanten, dit komt ook terug in de analyse. Ten tweede, door middel van 

kwalitatief onderzoek  is het mogelijk om een specifieke casus  te analyseren (Silverman, 2011) 

en antwoord  te geven op de verklarende vraag. Nederland en Duitsland zijn  specifieke  landen 

die een bepaald beleid gevoerd hebben, de analyse kan niet gegeneraliseerd worden naar andere 

landen,  dat  past  bij  kwalitatief  onderzoek.  Bovendien  leent  het  stromenmodel  zich  voor 

kwalitatief  onderzoek  omdat  er  de  waarde  die  toegekend  wordt  aan  een  probleem  of  een 

oplossing centraal staat.  

 

4.1.1 Documentanalyse 

De meest gebruikte methode in deze scriptie is documentanalyse. Documentanalyse houdt in dat 

bestaande  documenten  gebruikt worden  als  empirische  data.  De  deelvragen  zijn  door middel 

van  deze  data  beantwoord.  Teisman  (2000)  noemt  observeren  als  een  manier  om  de 

besluitvorming  te  analyseren.  In  dit  onderzoek  is  dat  niet  mogelijk  omdat  de  besluiten  die 

gemaakt zijn  in het verleden plaats gevonden hebben. Daarom wordt  in dit onderzoek gebruik 

gemaakt van documenten die de situatie in het verleden goed weergeven. 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Bestaand materiaal 

Het materiaal dat gebruikt is voor de documentanalyse is materiaal dat reeds bestond. Bestaand 

materiaal  is  “onderzoeksinformatie die voor een ander doel  is geproduceerd, maar  (her)gebruikt 

kan worden voor bestuurskundig onderzoek” (Van Thiel, 2010, p. 117). Dit materiaal heet primair 

materiaal  omdat  het  door  de  onderzoeker  zelf  is  verkregen  (Van  Thiel,  2010).  Hiervoor  zijn 

relevante  kamerstukken,  rapporten  en  handelingen  van  vergaderingen  van  Nederland  en 

Duitsland  gebruikt  die  over  kernenergie  en  de  kernramp  in  Fukushima  gaan.  In  deze  stukken 

staat    informatie  die  inzicht  kan  verschaffen  in  de  wijze  waarop  de  besluitvorming  over  de 

kerncentrales  plaats  gevonden  heeft.  Er  is  ook  gebruik  gemaakt  van  krantenberichten  die 

weergeven wat de gebeurtenissen op politiek en maatschappelijk vlak waren  in de  tijd dat de 

besluitvorming plaats vond. 

 

Inhoudsanalyse  

De  documentanalyse  is  gedaan  door  een  ‘inhoudsanalyse’  uit  te  voeren  op  het  bestaande 

materiaal.  Bij  een  inhoudsanalyse  wordt  gekeken  naar  de  boodschap  die  in  het  document 

overgebracht wordt (Van Thiel, 2010). De boodschap die gebruikt wordt zal zowel feitelijk zijn 

als de opvatting van de verschillende actoren bevatten. Er kunnen categorieën gemaakt worden, 

waarna het aantal gevallen per categorie geteld worden.(Silverman, 2011). In dit onderzoek was 

het  tellen  van  het  aantal  gevallen  niet  zozeer  van  belang.  Er  werd  voornamelijk  aandacht 

besteed aan de inhoud van de gecodeerde stukken. Door te coderen worden de stromen die  in 

het  stromenmodel  beschreven  worden  bloot  gelegd,  later  in  dit  hoofdstuk  wordt  een 

verdiepende toelichting gegeven betreffende de coderingen. 

 

Data selectie 

Ondanks dat de periode “tot drie maanden na de ramp in Fukushima” eenduidig lijkt te zijn, is er 

geen  periode  waarin  de  besluitvorming  strikt  afgebakend  kan  worden.  Daarom  is  er  naar 

overheidsstukken en krantenartikelen gezocht in de periode van 1 maart 2011 tot en met 30 mei 

2011.  Niet  alle  overheidsstukken  of  krantenartikelen  waren  echter  interessant  voor  dit 

onderzoek.  Daarom  is  er  een  selectie  gemaakt  van  de  relevante  handelingen,  nota’s, 

kamerstukken,  besluiten,  kamerbrieven en  rapporten. De  selectie  is  gemaakt  aan de hand van 

een aantal criteria.  Een stuk is als relevant beschouwd wanneer een trefwoord als ‘Fukushima’, 

‘kernramp’, ‘kernenergie’, ‘energieprobleem’ of ‘milieu probleem’ gevonden werd en betrekking 

had op het kernenergie beleid. De Nederlandse overheidsstukken zijn via www.rijksoverheid.nl 

gevonden  omdat  hier  de  openbare  stukken  van  de  overheid  gepubliceerd  zijn.  De  Duitse 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overheidsstukken  staan  gepubliceerd  op  de  site  www.bundesregierung.de.    Door  de 

Bondsregering is reeds een selectie gemaakt van de relevante stukken van de kernramp in Japan 

tot  een  jaar  erna.  Omdat  in  dit  onderzoek  slechts  gekeken wordt  naar  drie maanden  zijn  ook 

enkel die stukken gebruikt die in dat tijdsbestek gepubliceerd zijn.  

 

Om  het  aantal  krantenartikelen  af  te  bakenen  is  er  een  keuze  gemaakt  voor  de  kranten  die 

gebruikt zijn. In Nederland worden twee een landelijke dagbladen gebruikt, de Volkskrant en de 

Telegraaf. De Volkskrant is gekozen omdat deze de grootste kwaliteitskrant van Nederland is. De 

Telegraaf  is  ook een grote krant  in Nederland, met meer  sensatie  gericht nieuws. Omdat deze 

twee  kranten  verschillende  kanten  van  de  samenleving  naar  voren  kunnen  brengen  geeft  het 

een volledig beeld van de Nederlandse stromen.  

De keuze voor de kranten  in Duitsland, zijn beïnvloed door de  toegankelijkheid van het online 

archief.  Die  Welt  was  de  grootse  Duitse  krant  die  online  beschikbaar  was.  Er  was  een  grote 

hoeveelheid aan artikelen van Die Welt relevant voor dit onderzoek. Er is gekozen om enkel Die 

Welt    te  gebruiken  voor  de  analyse  van  Duitsland.  Omdat  de  verhouding  tussen  het  aantal 

Nederlandse  en  het  aantal  Duitse  artikelen  anders  uit  verhouding  zou  zijn.  Bovendien  is  er 

rekening gehouden met het beperkte tijdsbestek waarin het onderzoek plaats vond.  

De  selectie  van  krantenartikelen  heeft  net  wat  anders  plaats  gevonden  dan  de  selectie  van 

overheidsdocumenten.  De  zoekopdrachten  die  zijn  gebruikt  komen  wel  overeen.  De  selectie 

heeft  plaats  gevonden  aan  de  hand  van  andere  criteria.  Ten  eerste  moest  het  nieuws 

binnenlands  nieuws  betreffen  en  een  politieke  aangelegenheid  zijn.  Daarnaast  kon  het  artikel 

een onderzoek zijn, meningen van mensen weergeven, reacties op gebeurtenissen weergeven of 

voorstellen beschrijven. Het logboek waarin de selectie methode bijgehouden is, is te vinden in 

bijlage II. 

 
4.1.2 Interview  

Kijkend  naar  de  inleiding  en  de  verzamelde  data  leek  het  er  op  dat  de  besluitvorming  van 

Duitsland  goed  te  verklaren  valt  door  middel  van  het  stromenmodel.  De  Nederlandse 

besluitvorming  behoefde  echter  nog  extra  verdieping  voordat  duidelijk  werd  hoe  de 

besluitvorming  is  verlopen.  Een  interview  leende  zich  om  de  verdiepende  informatie  te 

verschaffen omdat het een communicatiemiddel is waarbij interactie mogelijk is. Verdieping kan 

daarom selectief bereikt worden.  

Het interview is gehouden met de oprichter van het Laka; de heer Dirk Bannink. Het Laka is een 

“documentatie  en  onderzoekscentrum  kernenergie”  (laka.org;  Bannink,  2013).  Deze  organisatie 

volgt  sinds vele  jaren de binnenlandse‐ en buitenlandse gebeurtenissen rondom kerncentrales 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en  kernenergie.  Omdat  deze  gebeurtenissen  en  de  bijbehorende  documenten  worden 

gedocumenteerd heeft het Laka veel informatie op dit gebied. 

Er  is  gebruik  gemaakt  van  een  semi‐  gestructureerd  interview.  Dat  is  een  interview methode 

waarbij  de  interviewer  een  aantal  vragen opgesteld  heeft maar  ook  ruimte  laat  voor de  eigen 

inbreng  van  de  geïnterviewde  (Silverman,  2011).  Het  was  van  belang  om  een  aantal 

onderwerpen  en  vragen  aan  te  dragen  als  interviewer.  De  vragenlijst moest  echter  niet  strikt 

vaststaan  om  de  geïnterviewde  de  mogelijkheid  te  geven  zijn  kennis  op  het  gebied  van 

kernenergiebeleid te delen.  

 

4.2 Coderingen  
Kwalitatieve data zijn ongeordend. Daarom is het van belang om deze eerst te ordenen nadat ze 

verzameld zijn (van Thiel, 2010). Dit is gedaan aan de hand van codes waarmee de teksten van 

de documenten en getranscribeerde interview gecodeerd zijn. De codes die gebruikt zijn werden 

deductief  vastgesteld  en  thematisch  geordend.  Ten  eerste  werd  er  een  onderscheid  gemaakt 

tussen  Nederland  en  Duitsland.  Vervolgens  is  er  een  onderscheid  gemaakt  tussen  de  drie 

stromen  en  de  policy  window  en  het  softening  up  proces.  In  het  stromenmodel  is  aandacht 

besteed  is aan de rol van verschillende soorten participanten zoals belangengroepen of media. 

Daarom  zijn  de  participanten  ook  in  de  coderingenlijst  toegevoegd.  Wanneer  in  de  stukken 

duidelijk  werd  welke  participant  het  probleem  of  de  oplossing  naar  voren  brengt  wordt  er 

dubbel gecodeerd: op bijvoorbeeld een bepaald probleem en op de participant. Dit is gedaan om 

een  goede  en  onderbouwde  analyse  te  kunnen  voeren  en  de  rol  van  de  participanten  binnen 

beschouwing  te  nemen  omdat  dit  ook  een  rol  speelt  bij  het  stromenmodel.  Omdat  voor 

Nederland en Duitsland dezelfde thematisering van codes is gebruikt kunnen de beide landen in 

de analyse goed met elkaar vergeleken worden. 

 

De    documenten,  artikelen  en  het  interview  zijn  gecodeerd  en  opgeslagen  in  het  programma 

TAMSAnalyzer. Dit programma biedt de mogelijkheid om stukken tekst te coderen en vervolgens 

op een eenvoudige manier achter elkaar  te plakken. Het  terugleiden van de herkomst van een 

gecodeerd stuk is dan betrouwbaar en er is de mogelijkheid om de context waarin het citaat zich 

oorspronkelijk bevond te achterhalen. 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4.3  Kwantitatieve analyse 
Aanvullend op de kwalitatieve analyse is er een tabel en een staafdiagram gemaakt aan de hand 

van een kwantitatieve analyse. Zowel de tabel als de diagram zijn gemaakt aan de hand van een 

frequentieverdeling (Verhoeven, 2007).  

Bij het globaal doorlezen van de artikelen viel op dat woorden zoals  ‘angst’,  ‘bang’  en  ‘gevaar’ 

vooral in de Duitse artikelen genoemd werd. Daarom is er een tabel gemaakt met de frequentie 

van  deze  woorden  per  Nederlands  of  Duits  krantenartikel.  Er  is  gebruik  gemaakt  van  de 

volgende kranten: de Volkskrant, de Telegraaf, Die Welt en Der Spiegel. In Nederland is zowel op 

het  woord  ‘angst’  als  ‘bang’  gezocht  omdat  deze  twee  woorden  ongeveer  dezelfde  betekenis 

weergeven,  in Duitsland  is  enkel gezocht naar het woord  ‘angst’  omdat ook de betekenis voor 

‘bang’  is. Daarnaast  is  er    gekeken naar de manier waarop het woord  in de  zin  gebruikt  is.  In 

Nederland  werd  vaak  gezegd  dat  er  “geen  gevaar”  was.  In  Duitsland  werd  soms  het  woord 

‘hochgefahren’ gebruikt. Dit betekent dat een kerncentrale inwerking is getreden. Deze hits zijn 

dan niet mee geteld en niet weergegeven in de tabel die in het analyse hoofdstuk gebruikt wordt.  

Bovendien viel op dat  in de Duitse krant Die Welt meer krantenartikelen verschenen over het 

onderwerp kernenergie en de kernramp in Fukushima dan  in de Volkskrant. Daarom is er een 

vergelijking gemaakt tussen  deze beiden landen in het aantal publicaties die verschenen zijn op 

de zoekopdracht ‘Fukushima’. Deze frequentie is per week in een staafdiagram gezet.  

 

 

4.4 Betrouwbaarheid 
Een onderzoek is betrouwbaar wanneer de metingen nauwkeurig en consistent zijn. Een meting 

is  betrouwbaar  wanneer  het  onderzoek  onder  dezelfde  omstandigheden,  dezelfde  resultaten 

oplevert (van Thiel, 2010). Interne en externe betrouwbaarheid zijn te onderscheiden. 

 

4.4.1 Interne betrouwbaarheid 

Er  is  sprake  van  interne  betrouwbaarheid  wanneer  de  kans  op  mogelijke  vertekening  van 

resultaten  klein  is.  Op  verschillende  wijzen  is  getracht  om  de  interne  betrouwbaarheid  te 

garanderen. 

Ten  eerste  hebben  de  coderingen  die  eerder  in  dit  hoofdstuk  besproken  zijn  een  bijdrage 

geleverd aan de interne betrouwbaarheid van dit onderzoek. De codes zijn namelijk thematisch 

en  exact  geformuleerd  omdat  ze  gebaseerd  zijn  op  het  stromenmodel  waarin  de  definitie 

nauwkeurig omschreven is. De consistentie van de data werd daarom gegarandeerd (Silverman, 

2011). Tijdens het coderen  is er een mogelijkheid geweest om de codes aan  te passen aan   de 

inhoud van de data. Wanneer er een probleem, een oplossing of een politieke gebeurtenis naar 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voren kwam en niet  in  de  coderingenlijst  stond, werd  er  een nieuwe  code opgesteld  of  onder 

gebracht bij het kopje ‘overige’ zodat het later alsnog meegenomen werd in de analyse 

Bovendien  is  er  gebruik  gemaakt  van  bestaand  materiaal.  Zodoende  hoeft  de  natuurlijke 

onderzoekssituatie niet verstoord te worden door de onderzoeker (van Thiel, 2010; Beerda, de 

Goede,  Teunissen,  2005). De  primaire  bronnen  zoals  kamerstukken  of  persconferenties  geven 

letterlijk  weer  wat  gezegd  is  op  dat  moment  en  zijn  niet  beïnvloed  door  het  feit  dat  het 

onderzoek plaats gevonden heeft. 

Ten  slotte  heeft  het  analyse  programma  TAMSAnalyzer  bijgedragen  aan  de  betrouwbaarheid 

van deze scriptie. Wanneer een code toegebracht was en later opgevraagd werd uit het systeem 

kon de context van het gecodeerde stuk terug gehaald worden. Hiermee speelde de interpretatie 

van de onderzoeker een kleinere rol omdat de tekst weer in zijn context gebracht kon worden. 

 

4.4.2 Externe betrouwbaarheid 
Het  is  belangrijk  dat  het  onderzoek  dezelfde  resultaten  laat  zien  wanneer  het  nog  een  keer 

uitgevoerd wordt  (Beerda,  et  al,  2005).  Om dit mogelijk  te maken  zijn  de  stappen waarop  de 

empirische  data  verkregen  is  inzichtelijk  gemaakt.  In  bijlage  II  is  een  logboek  toegevoegd 

waarbij de zoekresultaten op overheidsdocumenten en krantenartikelen genoteerd zijn.  Omdat 

er geen mogelijkheid was om de zoekopdracht te specificeren was het aantal hits zeer hoog. Er 

zijn  selectiecriteria  gebruikt  bij  het  zoeken  van  de  empirische  data.  Ondanks  dat  bestaat  de 

mogelijkheid dat artikelen over het hoofd gezien zijn die relevant geweest zouden zijn. Doordat 

een hoog aantal krantenartikelen gebruikt zijn,  is de  invloed hiervan op het onderzoek niet zo 

groot. De bevindingen zijn meestal onderbouwd met meer dan één bron.  In een andere bijlage 

staat de lijst met de artikelen die uiteindelijk geselecteerd zijn voor dit onderzoek. De topiclijst, 

het interview en het transcript zijn tevens te vinden in de bijlage. 

 

 

4.5 Validiteit 
Validiteit gaat over de vraag of de bevindingen de praktijk wel weergeven. De interne validiteit 

betreft de geldigheid van de resultaten ‘heb je gemeten wat je wilde meten’. De externe validiteit 

betreft de generaliseerbaarheid van de conclusies (Van Thiel, 2010; Beerda et al, 2005).  
 

4.5.1 Interne validiteit 

Het stromenmodel is een erkende wetenschappelijke theorie waarmee besluitvorming verklaard 

kan worden  (Teisman,  2000)    en  vormt de  leidraad  voor dit  onderzoek.  In het  stromenmodel 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wordt  duidelijk  uitgelegd wat  de  stromen  inhouden  en  hoe  problemen,  oplossingen,  politieke 

gebeurtenissen en policy windows gedefinieerd worden. 

In deze scriptie is gekozen om documentanalyse als belangrijkste methode te gebruiken. In het 

artikel  van  Teisman  (2000)  werd  aangeraden  om  het  stromenmodel  aan  de  hand  van 

observaties  te  gebruiken.  Dit  was  voor  dit  onderzoek  echter  niet  mogelijk  omdat  het 

onderzoeksonderwerp zich in het verleden afgespeeld heeft. Documentanalyse is vervolgens het 

meest waarheidsgetrouw aan een gebeurtenis uit het verleden. Wanneer interviews de hoofdrol 

in  deze  scriptie  hadden  gespeeld  dan was  er  een mogelijkheid  geweest  dat  informatie  van  de 

respondenten  niet waarheidsgetrouw  zou  zijn.  De  respondenten  kunnen  vergeten  zijn  hoe  de 

besluitvorming exact verlopen  is, of  zij kunnen op dit moment een andere mening hebben  ten 

aanzien van de gebeurtenissen en deze laten meewegen in het interview.  

Bij  de  het  selecteren  van  de  krantenartikelen  is  de  interne  validiteit  van  Nederland 

waarschijnlijk hoger dan van Duitsland. Er zijn namelijk twee soorten kranten gebruikt voor de 

Nederlandse analyse. In Duitsland was dit, om de reden die eerder gegeven is, niet mogelijk. Het 

gebruik  van  twee  verschillende  kranten  kan  voorkomen  dat  enkel  selectieve  informatie 

inzichtelijk wordt.  

Bij het coderen van de data is gebruik gemaakt van de operationalisatie die in het stromenmodel 

omschreven  staan.  De  definities  zijn  echter  nog  algemeen  en  het  is  belangrijk  is  dat  de  codes 

eenduidig  zijn.  Daarom  is  er  niet  alleen  gecodeerd  op  ‘probleem’  maar  op  verschillende 

problemen zoals energietekort of de onveiligheid van de kerncentrales. 

 

4.5.2 Externe validiteit 

De externe validiteit van dit onderzoek  is beperkt. Het onderzoek betreft de  landen Nederland 

en  Duitsland.  De  resultaten  zijn  aan  de  hand  van  deze  landen  verkregen  en  zijn  niet 

generaliseerbaar  naar  andere  landen  toe  omdat  die  landen  een  ander  systeem  hebben  en  in 

andere  omstandigheden  verkeren.  Dit  is  kenmerkend  voor  kwalitatief  onderzoek.  Daarnaast 

gaat  het  onderzoek  over  het  specifieke  tijdsbestek  van maart  2011  tot  en met  mei  2011.  De 

beslissingen  zijn  in  een  zekere  context  genomen  daarom  zijn  deze  niet  te  generaliseren  naar 

andere  jaren  (ook  niet  wanneer  het  Nederland  en  Duitsland  zou  betreffen).  Ten  slotte,  de 

resultaten zijn niet te generaliseren naar andere beleidsterreinen toe omdat de actoren daar een 

andere rol hebben. De resultaten zouden echter wel in beperkte mate wat kunnen zeggen over 

het bestuurlijke systeem van Nederland en Duitsland in deze tijd. 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Deelvraag 1: “Tijdspad van beslissingen die genomen zijn in de periode na de kernramp tot op 
heden (20102013) van Nederland en Duitsland. Met de betrokken actoren er bij en eventueel 

context.” 

5.1 Duitsland is in gevaar 

 

     5. Reconstructie kerncentrale beleid 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Angela  Merkel  heeft  reeds  het  weekend  na  de  kernramp  het  Moratorium  afgekondigd. 

Vervolgens zet de overheid twee onderzoeken in naar de kerncentrales, een naar de technische 

veiligheid en een naar de ethische kant van kernenergie. In de tussentijd zijn er grote protesten 

aan de gang van 250.000 mensen en winnen de partij die sterk tegen kernenergie is: die Grünen 

in  een  deelstaatverkiezing.  Het  eerste  rapport  geeft  vervolgens  aan  dat  de  kerncentrales  niet 

bestand zouden zijn  tegen een terroristisch aanval via de  lucht. De commissie die het ethische 

aspect van de Duitse kerncentrale onderzocht hebben geven daarnaast het advies om zo spoedig 

mogelijk alle kerncentrales te sluiten. 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5.2 Nederland is veilig 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In Nederland gaat het er anders aan toe dan in Duitsland. Twee dagen voor de ramp wordt de 

Vergunning  van  een  ontwerpbeschikking  gepubliceerd.  Dit  wijst  er  op  dat  de  overheid  en  de 

betrokken partijen zoals EPZ en Delta al in een gevorderd stadium waren bij de plannen voor het 

bouwen  van  een  tweede  centrale,  voordat  de  ramp  plaats  vond.  De  vragen  die  kort  na  de 

kernramp  gesteld  werden  met  betrekking  tot  de  aardbeving  in  Japan  en  de  gevolgen  voor 

Nederland worden positief beantwoord. De conclusie wordt getrokken dat Nederland niet bang 

hoeft te zijn voor de stralingen die vrij zijn gekomen in Japan. Daarnaast is er geen mogelijkheid 

dat  een  tsunami  van  die  aard  in  Nederland  plaats  zou  vinden.  Tegelijkertijd  publiceert  de 

Telegraaf  een  artikel  met  de  boodschap:  kernenergie  is  de  beste  oplossing.  De  Nederlandse 

reactie op de kernramp is, is verdedigend tegenover kernenergie. Dit valt te begrijpen wanneer 

meegenomen wordt dat de vergunningen voor een nieuwe kerncentrale  al  klaar  lagen. Na het 

kleinere  protest  in  Middelburg  en  het  grote  protest  op  de  Dam  is  door  de  overheid  geen 

duidelijke  reactie  gekomen.  De  aandacht  van  de  premier  Rutte  en  minister  Verhagen  gaan 

voornamelijk  naar  de  situatie  in  Libië  uit.  Vervolgens  worden  vooral  positieve  berichten 

gepubliceerd met  betrekking  tot  de  veiligheid  van  Nederlandse  kerncentrales.  Het  kabinet  en 

EPZ verklaren in de tussentijd dat de bouw van de geplande kerncentrale gewoon door gaat. De 

plannen voor de bouw kunnen bevestigd worden door het rapport betreffende de inpasbaarheid 

van  nieuwe  kerncentrales  in  het  Sloegebied.  De  verhoging  van  het  eigen  risico  van  de 

exploitanten  in  het  geval  van  een  kernongeval  kan  echter  het  belang  om  een  nieuwe  centrale 

verminderen. 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Deelvraag 2: “Welke problemen, oplossingen en politieke situatie speelden in Duitsland een 
belangrijke rol?” 
 

De  invloed van de kernramp op het Duitse energiebeleid  is duidelijk; de kerncentrales  zijn op 

proefstand  gezet  en  worden  voor  2020  allemaal  gesloten.  De  kernramp  vormde  een  policy 

window,  wat  inhoudt  dat  een  oplossing  en  een  probleem  samen  komen  door  een  bepaalde 

politieke  situatie.  Zodoende  sluit  het  beleid  goed  aan  bij  de  theorie  van  Kingdon  en  wordt 

Duitsland eerst uitgewerkt aan de hand van de stromen.  

 

 6.1 Problemenstroom   
In  Duitsland  zijn  verschillende  problemen  naar  voren  gekomen  uit  de  beleidsstukken  en  de 

krantenartikelen. Na de kernramp  in Fukushima heerste er onder de bevolking angst voor het 

gevaar van de kerncentrales. Duitsland wil  in een aantal decennia het hele  land van duurzame 

energie voorzien. Dit wordt de Energiewende genoemd. De Energiewende bracht echter nieuwe 

problemen met zich mee. Wanneer overgestapt werd naar alternatieve energie kon er, door het 

hoge energieverbruik,  een energietekort ontstaan. De kosten van energie waren al  hoog en er 

werd  gevreesd  voor  een  stijging  van de prijs wanneer  de  kerncentrales  gesloten werden.  Ten 

slotte blijkt uit de  tekst dat het  stroomnet voor een goede verbinding van energie van Noord‐ 

naar Zuid Duitsland te klein was.  

 

6.1.1 Gevaar van kerncentrales 
Na de ramp  in Fukushima  is de veiligheid, de omstandigheid, van de Duitse kerncentrales niet 

veranderd. Er bleef even veel kans op een kernongeluk als voor de kernramp in Fukushima. Na 

de  ramp  in  Fukushima  is  de  mening  over  de  veiligheid  van  de  Duitse  kerncentrales  echter 

veranderd  (Ethikkommission,  30‐05‐2011).  De  kernramp  werkte  als  een  focussing  event.  De 

ramp heeft de Duitse bevolking er op gewezen heeft dat er wel degelijk een kans bestaat op een 

kernongeluk  (Bundesregierung,  14‐05‐2011;  Bundesregierung,  15‐03‐2011;  Ethikkommission 

30‐05‐2011; Pressekonferenz 15‐03‐2011; Welt 12‐05‐2011; Welt 16‐03‐2011; Wet 18‐05; Welt 

28‐03‐2011).  Volgens  de  regering  moest  het  energiebeleid  aangepast  worden  op  deze 

gebeurtenis  en  is  de  onveiligheid  van  de  kerncentrales  dus  een  probleem  geworden 

(Bundesregierung 15‐03‐2011; Ethikkommission, 30‐05‐2011; Pressekonferenz 22‐03‐2011).  

In  het  partijprogramma  van  het  CDU  kwam  naar  voren  dat  de  overheid  een  rol  speelt  bij  de 

veiligheid  van  de  bevolking  (CDU,  2009).  Na  de  kernramp  benadrukten  Merkel  en  Röttgen 

     6. Energiewende 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tevens  dat  de  veiligheid  van  de  bevolking  voorop  stond  (Bundesregierung  14‐05‐2011; 

Pressekonferenz 15‐03‐2011; Pressekonferenz 22‐03‐2011; Welt 16‐03‐2011). De constatering 

van een probleem past dus bij de interpretatie en voorkeuren van de beleidsmakers. 

 

Om  het  energiebeleid  aan  te  passen  heeft  de  regering  opdracht  gegeven  tot  een  tweetal 

onderzoeken,  een  naar  de  veiligheid  van  de  Duitse  kerncentrales  en  een  onderzoek  naar  het 

ethische aspect van kerncentrales. Uit het eerste onderzoek bleek dat de meeste kerncentrales 

niet bestand waren tegen een  neerstortend‐ of een aanvallend vliegtuig (Welt, 01‐04‐2011; Welt 

15‐03‐2011; Welt 17‐03‐2011; Welt 18‐05‐2011). Deze  feedback uit het onderzoek bevestigde 

het  veiligheidsprobleem  dat  de  regering  zag.  Ook  in  de  publieke  opinie  en  de media werd  de 

nadruk gelegd op de mogelijke gevaren en de angstgevoelens met betrekking  tot kernenergie. 

Dit zorgde voor draagvlak met betrekking tot het probleem. Zoals in het Figuur 2 te zien is werd 

er  vaak  gesproken  van  ‘angst’  of  ‘gevaar’  met  betrekking  tot  de  kernramp  of  Duitse 

kerncentrales. Gemiddeld verschenen de woorden 1,2 keer per krantenartikel.  

 

Land  Angst  Gevaar  Totaal  Aantal 

artikelen 

Gemiddelde 

Duitsland  46 

 

45  91  78  1,2 keer genoemd 

per artikel 

 Figuur 2. 

 

Enerzijds zei de regering dat de kerncentrales wellicht moesten sluiten. Anderzijds werd 

benadrukt dat de Duitse kerncentrales voldeden aan hoge veiligheidseisen, en zelfs een van de 

veiligste kerncentrales ter wereld zouden zijn (Bundesregierung, 17‐04‐2011; Welt, 04‐04‐

2011; Welt, 16‐05‐2011; Welt 18‐05‐2011; Welt, 02‐04‐2011). De Duitse kerncentrales waren in 

vergelijking tot de kerncentrale in Fukushima vele malen robuuster. Bovendien was een 

vergelijkbare tsunami zoals in Japan onmogelijk in Duitsland (Bundesregierung, 17‐04‐2011; 

Ethikkommission, 30‐05‐2011; Welt 16‐05‐2011; Welt 18‐05‐2011; Welt 29‐04‐2011).  

 

6.1.2 Energietekort 

Zowel overheidsstukken als artikelen laten zien dat de groei van de bevolking en de groei van de 

behoefte  aan  energie  steeds  verder  steeg  (Welt  16‐03‐2011;  Welt  16‐05‐2011;Welt  24‐05‐

2011). Door het sluiten van de kerncentrales zou er een energietekort ontstaan in Duitsland. Er 

wordt  tevens  gesteld  dat  alternatieve  energiebronnen  zoals  zonne‐,  water‐,  biomassa‐  en 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windenergie  niet  eens  de  helft  van  de  Duitse  stroomvraag  zouden  dekken  (Welt  29‐04‐2011; 

Welt 06‐05‐2011; Welt 09‐04‐2011). Het hoge energieverbruik, de omstandigheid  in dit geval, 

zou door het sluiten van de kerncentrales een probleem worden omdat er dan minder energie 

ter beschikking zou staan.  

 

Samenhangend  met  het  energietekort  ontstond  het  probleem  dat  de  kostprijs  van  energie 

omhoog zou gaan. Media, politieke partijen, academici en belangengroepen maakten zich zorgen 

over  de  stijgende  energieprijs  ten  gevolge  van  het  beleid  om  meer  alternatieve  energie  te 

produceren (Welt 04‐04‐2011; Welt 06‐05‐2011; Welt 12‐05‐2011; Welt 16‐03‐2011; Welt 21‐

03‐2011; Welt 23‐03‐2011; Welt 24‐05‐2011; Welt 29‐04‐2011). De omstandigheid, de kostprijs 

van  energie,  veranderde  dus.  Het  CDU  liet  weten  dat  ze  er  naar  streefden  om  ondanks  de 

Energiewende  een  stabiele  stroomprijs  te  bereiken.  Zij  wilden  de  prijsstijging  dus  tegen  gaan 

(Pressekonferenz,  22‐03‐2011; Welt  10‐05‐2011).  Een wetenschapper  aan de Universiteit  van 

Bonn zag een ander gevaar in de prijsstijging. Het kon volgens hem namelijk tot gevolg hebben 

dat  de  kosten  voor  levensmiddelen  stijgen  en  noemde  de  Energiewende  daarom 

“ongecoördineerd” (Welt, 29‐04‐2011). 

 

6.1.3 Klein stroomnet  
Uit  de  documenten  is  een  derde  probleem  naar  voren  gekomen  ten  gevolge  van  de 

Energiewende. De opslagmogelijkheden voor energie    in Duitsland waren beperkt. Daarom was 

een  stroomnet belangrijk om zo de energie  te verplaatsen.  In de periode dat de kerncentrales 

nog  niet  ter  discussie  stonden  was  dit  geen  probleem.  Echter,  door  de  Energiewende  moest 

energie  op  een  meer  duurzame  manier  opgewekt  worden.  De  technische  mogelijkheden 

hiervoor  bevonden  zich  vooral  in  het  Noorden  van  Duitsland,  het  te  kleine  stroomnet  zou 

zodoende voor problemen in het Zuiden van Duitsland kunnen zorgen (Bundesregierung, 22‐03‐

2011;  Pressekonferenz  22‐03‐2011).  Een  groter  stroomnet  zou  er  toe  kunnen  leiden dat  Zuid 

Duitsland ook voorzien wordt van stroom (Welt, 04‐04‐2011; Welt 09‐04‐2011).  

 

 

6.2 Oplossingenstroom  
De  kernramp  in  Fukushima  leidde  tot  een  omslag  in  het  Duitse  energiebeleid.  Er  zijn 

verschillende oplossingen aangedragen die voor een oplossing van de bovenstaande problemen 

zouden kunnen dienen. Ten eerste wilde de regering een onderzoek starten naar de veiligheid 

van de kerncentrales met de mogelijkheid om, mocht dit volgens het onderzoek nodig zijn, die 

veiligheid  te  verbeteren.  Tijdens  het  onderzoek  werd  het  sluiten  van  de  kerncentrales 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aangedragen  in  protesten.  De  regering  kwam  met  het  voorstel  om  de  Energiewende  door  te 

voeren.  Om  geen  stroomtekort  in  Zuid  Duitsland  te  krijgen  behoeft  de  Energiewende  een 

uitbouw van het stroomnet.  

 

6.2.1 Veiligheidsonderzoek 

Vanuit Europa is de opdracht gekomen om op alle Europese kerncentrales een “Stresstest” uit te 

voeren (Bundesregierung, 24‐03‐2011). De Duitse regering kondigde echter al het weekend na 

de kernramp in Japan aan om alle kerncentrales te testen op hun veiligheid (Bundesregierung, 

15‐03‐2011; Bundesregierung 22,03‐2011; Bundesregierung, 24‐03‐0211; Pressekonferenz, 15‐

03‐2011; Pressekonferenz, 22‐03‐2011; RSK Anforderungskatalog‐Vorspann ,30‐03‐2011; Welt, 

01‐04‐2011;  Welt,  07‐05‐2011;  Welt,  14‐03‐2011,  Welt,  15‐03‐2011).  Dit  onderzoek  werd 

uigevoerd  door  een  onafhankelijke  commissie  (RSK  Anforderungskatalog‐Vorspann,  30‐03‐

2011;  Welt,  01‐04‐2011).  De  criteria  voor  het  onderzoek  werden  opgesteld  door  minister 

Röttgen (Welt, 01‐04‐2011). Daarmee kon Röttgen het onderzoek sturen naar zijn persoonlijke 

voorkeur. Het onderzoek richtte zich op factoren als de veiligheid van de kerncentrale bij hoog 

water,  aardbevingen,  extreme  droogheid,  explosies  en  terroristische  aanvallen  door 

bijvoorbeeld  een  vliegtuig  (Welt,  01‐04‐2011;  Welt,  07‐5‐2011;  RSK  Anforderungskatalog‐

Vorspann,  30‐03‐2011).  Dit  sluit  aan  bij  de  doelstelling  van  het  ministerie  BMU,  welke  moet 

zorgen  voor  de  veiligheid  van  kerncentrales,  de  “Reaktorsicherheit”.  Het  toenmalige 

partijprogramma  sloot  gedeeltelijk  aan  bij  het  ministerie.  Er  werd  gestreefd  naar  een 

verantwoord  gebruik  van  kernenergie.  Het  CDU  zag  echter  wel  een  belangrijke  rol  voor 

kernenergie  weggelegd  (CDU,  2009).  Na  de  kernramp  zei  het  CDU  dat  de  energievoorziening 

geen  gevaar  voor  de  bevolking  mocht  zijn,  bij  twijfel  konden  de  kerncentrale  beter  gesloten 

worden (Pressekonferenz, 15‐03‐2011; Pressekonferenz, 22‐03‐2011; Bundesregierung, 14‐03‐

2011). De resultaten van het onderzoek laten zien dat de kerncentrales veilig waren maar echter 

niet  aan  de  hoogste  veiligheidseisen  voldeden.  De  centrales  waren  niet  bestand  tegen  lucht 

aanvallen  (Welt,  18‐05‐2011).  Bij  deze  bevinding  sloot  de  volgende  oplossing  aan:  het  sluiten 

van de kerncentrales. 

 

6.2.2 Alle kerncentrales sluiten 
De  Ethikkommission  kreeg  de  opdracht  om  niet  alleen  onderzoek  te  doen  naar  de  feitelijke 

effecten  van  kerncentrales  maar  om  ook  te  kijken  naar  andere  ethische  aspecten 

(Ethikkommission,  30‐05‐2011).  In  het  rapport  staat  duidelijk  dat  de  Duitse  kerncentrales 

gesloten moesten worden om risico’s met betrekking tot Duitse kerncentrales in de toekomst uit 

te  sluiten:  „Der  Ausstieg  ist  nötig  und  wird  empfohlen,  um  Risiken,  die  von  der  Kernkraft  in 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Deutschland  ausgehen,  in  Zukunft  auszuschließen“  (Ethikkommission,  30‐05‐2011,  p.10).  De 

uitkomsten van het rapport sluiten aan bij de waarden van de beleidsmaker Röttgen. Hij heeft 

zich  eerder  namelijk  al  sterk  gemaakt  tegen  de  looptijdverlenging  van  de Duitse  kerncentrale 

(Welt, 15‐03‐2011).  

 

In  het  onderzoek  werd  geconcludeerd  dat  de  het  sluiten  van  de  kerncentrales  binnen  een 

decennia haalbaar was: “Die EthikKommission ist der festen Überzeugung, dass der Ausstieg aus 

der  Nutzung  der  Kernenergie  innerhalb  eines  Jahrzehntes  mittels  der  hier  vorgestellten 

Maßnahmen  zur  Energiewende  abgeschlossen  werden  kann.”    De  voorwaarden  die  door  de 

commissie  gesteld worden  is  dat  de  politiek,  de wetenschap  en  de  samenleving  zich  inzetten 

voor het waarmaken van de verschuiving in energiebron (Ethikkommission, 30‐05‐2011, p.9).  

 

Tot  slot was er ook onder de bevolking draagvlak voor deze oplossing. Het merendeel  van de 

bevolking  vond dat dit  het moment was om  te  stoppen met het produceren van kernenergie.: 

“Fukushima  ist  überall  Atomausstieg  jetzt”  (Welt,  14‐03‐2011; Welt,  21‐04‐2011; Welt  28‐03‐

2011). Ook partijgenoten van het CDU en FDP waren het eens met het nieuwe beleid en wilden 

dat de kerncentrales zo snel mogelijk dicht zouden gaan (Welt, 16‐03‐2011; Welt 23‐03‐2011; 

Welt  28‐03‐2011).  Deze  oplossing was  echter  niet  uitgevoerd wanneer  het  niet  een  bepleiter 

had gehad die zich inzette voor het sluiten van de kerncentrale. 

 

Bepleiters 

Minister  Röttgen  was    een  bepleiter  van  duurzame  energie  en  was  tegen  de  productie  van 

kernenergie. Volgens Kingdon is het kenmerkend voor een bepleiter dat diegene deel uitmaakt 

van het softening up proces, en zich inzet voor een oplossing omdat de waarden overeen komen 

met een persoonlijke overtuiging (Kingdon, 2011).  

Beide  kenmerken  zijn  zichtbaar  bij  minister  Röttgen.  Reeds  voor  de  kernramp  heeft  hij  zich 

sterk gemaakt voor duurzame energie en  tegen kernenergie. Toen een  looptijdverlenging voor 

de kerncentrales aangenomen werd was Röttgen sterk tegen, maar de meerderheid was voor de 

looptijdverlenging (Welt, 15‐03‐2011). Röttgen heeft zich bovendien een jaar voor de kernramp 

geïnformeerd  bij  verschillende  instituties  over  de  mogelijkheid  om  windturbines  en 

zonnepanelen in hun gebouw te laten plaatsen. Dit wordt retrofit genoemd (Welt, 01‐04‐2011). 

Na de kernramp benadrukte Röttgen vaker dat groene energie goed is (Welt, 16‐05‐2011) en dat 

een snelle overgang naar duurzame energie belangrijk was: “Es ist eine Zeit der Verantwortung” 

(Welt, 19‐03‐2011; Bundesregierung, 19‐03‐2011). 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6.2.3 Alternatieve energie 
Omdat deze duurzame energie minder risico met zich mee zou brengen dan kernenergie en zo 

de overgang naar  ‘het  tijdperk van duurzame energie’ versneld kon worden mocht wat betreft 

de  regering,  de  oppositie  en  77%  van  de  CDU  stemmers  er  meer  geïnvesteerd  worden  in 

duurzame  energie    (Bundesregierung,  14‐05‐2011;  Bundesregierung,  15‐03‐2011; 

Bundesregierung  22‐03‐2011;  Pressekonferenz  15‐03‐2011;  Pressekonferenz  22‐03‐2011; 

Welt, 06‐05‐2011; Welt, 24‐03‐2011; Welt, 29‐03‐2011; Welt, 28‐03‐2011). 

Al  voor  de  kernramp  in  Fukushima was  besloten  door  de  regering  om  extra  te  investeren  in 

duurzame  energie  (Welt,  09‐04‐2011).  Dit  sloot  aan  bij  het  partijprogramma  van  het  CDU 

waarin stond dat technische ontwikkelingen gebruikt moesten worden (CDU, 2009). Bovendien 

had de regering in de herfst van 2010 een voorstel ingeleverd met als doel het energieverbruik 

van Duitsland binnen veertig jaar te halveren (Welt, 12‐03‐2011; Bundesregierung 22‐03‐2011). 

De overgang naar duurzame energie sloot aan bij de waarden die  in het partij programma van 

het  CDU  (2009)  omschreven  stonden.  Het was  echter  onduidelijk  wat  tot  ‘duurzame  energie’ 

gerekend  wordt.    Röttgen  zag  bijvoorbeeld  ook  mogelijkheden  voor  gas  en  kolencentrales 

(Pressekonferenz, 22‐03‐2011; Welt 18‐03‐2011).  

Tenslotte is het belangrijk dat een oplossing technisch haalbaar is (Kingdon, 2011). De mening 

met betrekking  tot de haalbaarheid van de Energiewende waren echter verdeeld.  Zoals  eerder 

naar voren is gekomen, wezen berekeningen uit dat Duitsland over de mogelijkheden beschikte 

om genoeg alternatieve energie te produceren (Pressekonferenz, 15‐03‐2011; Welt, 10‐05‐2011; 

Ethikkommission,  30‐05‐2011).  Economen  beweerden  echter  dat  op  het  gebied  van  zonne‐

energie in 2020 slechts 11 procent van de energie uit de zon gehaald kan worden (Welt, 19‐03‐

2011). Er zou dus nog een lange weg te gaan zijn. 

 

7.2.4 Uitbouw van het stroomnet 
Tenslotte, om de Energiewende nog mogelijk te maken is de laatste oplossing aangedragen. Zoals 

in de problemenstroom omschreven werd, was het stroomnet te klein om de duurzame energie 

die  in  het  Noorden  van  Duitsland  geproduceerd  zou  worden  naar  het  Zuiden  te  vervoeren. 

Daarom  moest  het  stroomnet  worden  uitgebreid.  Bij  de  uitbreiding  van  het  stroomnet  zou 

gebruik  gemaakt  moeten  worden  van  hoogspanningsdraden  omdat  de  uitbreiding  onder  de 

grond niet technisch uitvoerbaar was (Welt 12‐05‐2011). Bovendien vonden Merkel en Röttgen  

dat  er  geïnvesteerd moest  worden  in  de  technologische  ontwikkeling  om  stroom  op  te  slaan 

(Bundesregierung,  14‐05‐2011;  Pressekonferenz  22‐03‐2011;  Bundesregierung  22‐03‐2011; 

Welt 04‐04‐2011; Welt, 29‐04‐2011). 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6.3 Politieke stroom  
In  de  Duitse  politieke  stroom  hebben  protestanten  en  de  energiemaatschappij  RWE  als 

belangengroep  geprobeerd  de  politieke  agenda  te  beïnvloeden.  In  de  tijd  van  de  kernramp 

vonden ook verkiezingen in de deelstaten plaats. De opkomst van de Grünen en het verlies van 

het  CDU  in  een  aantal  van  deze  verkiezingen  hebben  bijgedragen  aan  de  verandering  van  het 

energiebeleid.  In  de  hoop  in  de  andere  deelstaten  herkozen  te  worden  heeft  de  regering 

geprobeerd te scoren bij de bevolking doormiddel van het veranderde energiebeleid. 

 

6.3.1 Agenda vorming 
Na  de  kernramp  is  de  politieke  agenda  van  Duitsland  verandert.  Merkel  nodigde  alle 

Bondslanden  en ministers  uit  om de  versnelde  overgang  naar  duurzame  energie,,  de  uitbouw 

van het stroomnet en energie‐efficiënte te bespreken (Pressekonferenz, 22‐03‐2011).  Er waren 

meerdere  bijeenkomsten  waaronder  twee  topbijeenkomsten  waarin  het  thema  kernenergie 

werd besproken  (Welt,  02‐04‐2011; Welt,  16‐03‐2011). Zon, wind, water en biomassa  zouden 

over vijftig jaar 80% van de energievraag moeten dekken, zo stond in het akkoord van 2010. Het 

resultaat van de bijeenkomsten was dat deze overgang sneller moest gaan (Welt, 10‐05‐2011). 

Stefan Mappus, de Bondspresident van Baden Wurttemberg, was echter een voorvechter van de 

looptijdverlenging en was het dan ook niet eens met de veranderende positie van het CDU (Welt, 

29‐03‐2011).  Mappus  had  voor  de  kernramp  aandelen  gekocht  van  bijna  vijf  miljard  euro 

waarbij  de  winst  afhankelijk  was  van  de  kerncentrales  (Welt,  16‐03‐2011).  Dit  was  voor  de 

politiek echter geen reden om de kerncentrales open te houden (Welt, 19‐03‐2011). 

Het  beleid  van  de  regering  om  de  kerncentrales  te  sluiten  werd  namelijk  gebaseerd  op  de 

uitkomsten  van  het  onderzoek  van  de  Reaktorsicherheitskommission  en  de  Ethikkommission 

(Bundesregierung, 22‐03‐2011; Welt, 02‐04‐2011). De ethische commissie raadde een volledige 

stop van de Duitse kerncentrales aan en de regering wilde dit advies volgen (Welt, 12‐05‐2011). 

 

De rol van de publieke opinie kwam terug in de demonstraties die vlak na de ramp plaats 

vonden. Bij een van deze demonstraties vormden 120 000 mensen die tegen kernenergie waren 

een ketting die van de ene naar een andere kerncentrale reikte. Er werd aangekondigd dat meer 

protesten in de planning stonden (Welt, 14‐03‐2011). Daarnaast verzamelden zo’n honderd 

protestanten zich voor het regeringsgebouw en riepen “Abschalten, Abschalten”. Wanneer 

Merkel naar binnen of naar buiten wilde moest ze zich eerst langs deze demonstranten een weg 

zien te vinden (Welt, 23‐03‐2011). De kernramp in Fukushima vormde een aanleiding voor het 

sluiten van de kerncentrales: “Fukushima mahnt: Alle AKWs abschalten” (Welt 28‐03‐2011). 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De belangengroep RWE klaagde juist over het sluiten van de kerncentrales. De regering nam de 

klacht ter kennisgeving aan maar liet deze voor wat het was. RWE besloot om niet vrijwillig mee 

te  werken  aan  het  stilleggen  van  de  kerncentrales.  De  kans  op  schadevergoeding  van  de 

overheid zou anders verspeeld    zijn.  In dit  geval dat RWE de kerncentrale open wilde houden 

ging het betreffende Bondsland tegenwerken tot de lopende rechtszaak een uitspraak zou doen 

(Welt, 02‐04‐2011).  

 

6.3.2 Nederlaag CDU in Baden‐Wurttemberg 
In de weekenden na de  ramp  in Fukushima werden  in drie deelstaten de vertegenwoordiging 

voor  deze  staten  in  het  Parlement  gekozen  (Welt,  15‐03‐2011).  In  de  verkiezingen  die  het 

weekend meteen na de ramp plaats vonden verloor het CDU al stemmen in Stuttgart (Welt, 16‐

03‐2011).  

Kabinet Merkel II stond in de regeerperiode voor de kernramp voor een looptijdverlenging van 

de  kerncentrales.  Na  de  kernramp  kelderde  het  CDU  echter  in  de  peilingen  en  groeiden  Die 

Grünen in de verkiezingsuitslagen (Welt, 14‐03‐2011; Welt, 15‐03‐2011; Welt, 21‐03‐2011, Welt 

28‐03‐2011; Welt,  29‐03‐2011; Welt,  17‐03‐2011; Welt,  23‐04‐2011).  Omdat  een  referendum 

over  het  atoombeleid  dreigde,  besloten  Merkel  en  Westerwelle  om  het  Moratorium  in  te 

schakelen  en  de  kerncentrales  op  een  proefstand  te  zetten  (Welt,  24‐05‐2011;  Welt,  21‐03‐

2011).  Er  werd  gehoopt  dat  de  verandering  in  het  standpunt  van  de  CDU  en  FDP  tegenover 

kernenergie de nederlaag voor het CDU kon verhinderen. Een week na de aankondiging van het 

Moratorium waren  verkiezingen  in  Baden‐Wurttemberg,  een  deelstaat waar  het  CDU  al meer 

dan zestig jaar aan de leiding was. Ondanks de beleidsveranderingen leed het CDU ook daar een 

nederlaag.  De  minister  president  Mappus  had  zich  altijd  sterk  gemaakt  voor  de 

looptijdverlenging  van  de  kerncentrales.  hij  wijdde  de  nederlaag  aan  het  veranderende 

standpunt  van  het  CDU  (Welt,  28‐03‐2011;  Welt,  29‐03‐2011).  De  media  bericht  ook  dat  de 

beleidsverandering  van  het  CDU  niks  heeft  geholpen  en  alleen  hun  geloofwaardigheid  heeft 

geschonden (Welt, 24‐05‐2011; Welt 17‐03‐2011). 

 

6.3.3 Scoren bij de bevolking 
De acute verandering in het energiebeleid en de reactie van Duitsland op de verkiezingen heeft 

ook  te  maken  gehad  voor  voorkeuren  van  de  bevolking.  In  een  rondvraag  aan  de  Duitse 

bevolking heeft 80% zich uitgesproken vóór het sluiten van de Duitse kerncentrales. De CDU en 

FDP hebben gereageerd op de angsten voor kernenergie die onder de bevolking heerste omdat 

de  regering  anders  draagvlak  zou  verliezen  (Welt,  21‐04‐2011;  Pressekonferenz,  15‐03‐2011; 

Welt, 15‐03‐2011; Welt, 31‐05‐2011). De verandering in het kernenergiebeleid heeft geen CDU‐ 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nederlaag  in  de  verkiezingen kunnen  voorkomen. De  kranten  verkondigen dat  omdat  “Merkel 

hersenloos de menigte achterna is gerend” de Energiewende geen visie had (Welt, 29‐03‐2011; 

Welt,  24‐05‐2011;  Welt,  31‐05‐2011).  Echter,  wanneer  Merkel  aan  haar  standpunten  had 

vastgehouden,  dan  zouden  zelfs  de  voorstanders  van  kernenergie  dat  als  negatief  hebben 

beschouwd (Welt, 28‐03‐2011). Het kabinet had dus eigenlijk niet anders kunnen handelen. 

 

 

6.4 Policy window  
Deelvraag  3:  “Welke  problemen,  oplossingen  en  politieke  situatie  zijn  uiteindelijk  in  Duitsland 

samengekomen  en  hebben  het  beleid  gevormd?  Wat  was  de  oorzaak  van  deze  combinatie  van 

stromen in Duitsland?” 

 

Een policy window kan volgens Kingdon (2011) bestaan uit een crisis of een ramp, maar ook uit 

een  krachtig  symbool.  In  Duitsland  vormde  de  kernramp  in  Fukushima  als  ramp  een  policy 

window  voor  het  nieuwe  energiebeleid.  Door  de  Bondskanselier Merkel  en  minister  Röttgen 

werd aangegeven dat er ingespeeld moest worden op de nieuwe situatie (Bundesregierung, 15‐

03‐2011;  Bundesregierung,  17‐03‐2011;  Ethikkommission,  30‐05‐2011;  Pressekonferenz,  22‐

03‐2011; Welt, 01‐04‐2011; Welt, 02‐04‐2011; Welt, 07‐04‐2011; Welt, 15‐03‐2011; Welt, 16‐

03‐2011; Welt, 28‐03‐2011; Welt, 29‐03‐2011; Welt, 29‐04‐2011).  

Naast  de  kernramp  is  er  ook  sprake  geweest  van  een  krachtig  symbool.  In  de 

overheidsdocumenten  en  krantenartikelen  zijn  thermen  zoals  ‘Energiewende’,  ‘Atomwende’  of 

‘Zeitalter des erneubaren Energie’ vaak langs gekomen (bv: Welt, 19‐03‐2011; Welt, 10‐05‐2011; 

Welt, 23‐04‐2011). Ze werden zowel door de Bonskanselier, minister Röttgen als door de media 

gebruikt. De kernramp en de symbolen boden niet alleen een policy window voor het sluiten van 

de kerncentrales maar ook voor het veranderen van het gehele Duitse energiebeleid. 

 

De  verandering  in  het  energie  beleid  is  mogelijk  geweest  doordat  de  drie  stromen  van 

problemen, oplossingen en politiek samen zijn gekomen. Na de kernramp ontstond er angst voor 

de  onveiligheid  van  de  kerncentrales  in  Duitsland.  De  kans  om  een  oplossing  naar  voren  te 

schuiven werd aangegrepen. Met Röttgen als bepleiter voor de Energiewende, werd de oplossing 

om in plaats van kernenergie, alternatieve energie te produceren breed gedragen. De regering, 

die een half jaar eerder nog een looptijdverlenging afgekondigd had, stond onder druk. Door de 

opkomst van die Grünen en het verlies van het CDU moest de partij inspelen op de angsten van 

de  bevolking.  De Energiewende, die  door  het  softening  up  proces  reeds  bekend was,  versneld 

uitgevoerd. 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Om het bovenstaande te verduidelijken is een model gemaakt (Figuur 3) dat gebaseerd is op de 

visualisatie die Teisman (2000) heeft gebruikt van het model van Kingdon (2011).  

    
 

 

Figuur 3. 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Deelvraag 4: “Welke problemen, oplossingen en politieke situatie speelden in Nederland een 
belangrijke rol?” 
 

Het  lijkt  er  op  dat,  in  tegenstelling  tot  Duitsland,  de  kernramp  in  Fukushima  niet  veel 

verandering  gebracht  heeft  in  het  kernenergiebeleid  in  Nederland.  Toch  is  de  ramp  niet 

onopgemerkt gebleven en zijn de drie stromen samen gekomen door de policy window. Welke 

problemen en oplossingen samen zijn gekomen wordt hier onder beschreven.  

 

7.1 Problemenstroom 
De problemenstroom in Nederland heeft twee hoofdstromen. De overheersende groep is er van 

overtuigd dat  er helemaal  geen probleem  is,  omdat de Nederlandse kerncentrales  reeds veilig 

zijn.  Een  andere  groep,  die  minder  groot  is,  is  wel  bang  voor  de  mogelijke  gevaren  van  de 

kerncentrale in Borssele. 

 

7.1.1 Er is geen proleem; Nederland is al veilig 
De veiligheid of  onveiligheid  van de kerncentrales  is  een omstandigheid die ook  in Nederland 

niet veranderd is na de kernramp in Fukushima. In Nederland veranderde ook de perceptie niet, 

en  vonden  de  meeste  participanten  dat  de  kerncentrale  al  veilig  genoeg  was.  In  de 

beleidsdocumenten  en  krantenartikelen  komen  verschillende  redenen  naar  voren  die 

beargumenteren  waarom  de  omstandigheden  zo  moesten  blijven  en  niet  veranderd  moesten 

worden. 

Ten  eerste  werd  er  aangehaald  dat  de  Nederlandse  kerncentrale  erg  veilig  waren:  “Uit  het 

Nederlandse  stresstestrapport  blijkt  dat  Borssele  ruim  voldoet  aan  de  veiligheidseisen  uit  de 

vergunning” (Rijksoverheid, 28‐03‐2011: Kamerbrief EZ, 13‐04‐201; Telegraaf 26‐05‐2011). De 

feedback,  of  onderzoeksresultaten,  van  de  onderzoeken  gaven  voor  de  beleidsmakers  geen 

aanleiding om de omstandigheid als een probleem te zien. Dit gold ook voor de bouw van een 

nieuwe kerncentrale in Borssele: “Er zijn geen knelpunten ten aanzien van de externe veiligheid te 

verwachten” (Rapport EZ, 13‐04‐2011). De kernramp werd aangedragen als een gebeurtenis die 

bevestigde dat de veiligheid en zorgvuldigheid van kerncentrales voorop moet staan, zoals toen 

al  het  geval  was  (Telegraaf  02‐04‐2011;  Rijksoverheid,  28‐03‐2011;  Verhagen,  2011;  Rutte, 

2011; Kamerbrief EZ 13‐04‐2011). 

Als tweede reden wordt aangehaald dat voor  de kernramp in Fukushima nog nooit een incident 

in Borssele had plaatsgevonden. De kernramp werd niet als  focussing event gezien die wees op 

de risico’s van kernenergie. De bewoners van de plaats Borssele waren dan ook niet bang voor 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de kerncentrale die in nabije afstand van hen te vinden is.  “Die kerncentrale staat hier al ruim 35 

jaar.  Er  is  nog  nooit  wat  ernstigs  gebeurd”,  zo  zei  een  bewoner.  De  omstandigheid werd  door 

beleidsmakers, in dit geval de VVD en het CDA, op dezelfde manier geïnterpreteerd als door de 

bewoners:  “De  situatie  in Nederland  is  nu niet  opeens  erger  dan  een maand geleden”,  zegt VVD 

Kamerlid Renee Leegte (Telegraaf 02‐04‐2011).  

In de Nederlandse krantenartikelen uit de Volkskrant en Telegraaf is ook gezocht naar woorden 

zoals  ‘angst’,  ‘bang’ en ‘gevaar’. Zoals in Figuur 4 te zien is bleek hieruit dat deze woorden veel 

minder voor kwamen dan in Duitsland. In Nederland verschenen ze nog geen één keer per twee 

artikelen, terwijl in Duitsland deze woorden wel ruim een keer per artikel werd gebruikt. 

 

Figuur 4. 

 

Er  kan  geconcludeerd  worden  er  weinig  angst  voor  de mogelijke  risico’s  onder  de  bevolking 

leefde, of dat er in ieder geval door de kranten hebben weinig aandacht aan besteed is.  

 

Kort  na  de  kernramp  verminderde  de  aandacht  rondom  de  kerncentrales  door  de 

gebeurtenissen  in  Libië.  In  de mediateksten  na  afloop  van  de ministerraad  van  Rutte  (18‐03‐

2011)  en  van  Verhagen  (25‐03‐2011)  werd  in  de  inleiding  kort  over  de  kernramp  in  Japan 

gesproken.  De  vragen  die  vervolgens  door  de  pers  gesteld  werden  hadden  voornamelijk 

betrekking  op  de  situatie  in  Libië  en  de  Nederlandse  reactie  daarop.  De  media  kan  volgens 

Kingdon (2011) als participant een krachtige rol spelen in het focussen van de aandacht op een 

bepaald  onderwerp.  In  dit  geval  is  de  aandacht  niet  naar  de  kernramp  en  het  energiebeleid 

uitgegaan.  

 

Ten slotte werd de kernramp in Japan die een focussing event had kunnen zijn om het risico van 

kerncentrales op de agenda te plaatsen reframed en gebruikt om aan te duiden dat de 

gebeurtenis er op wees hoe klein de risico’s van een ramp zijn. Minister Verhagen zei dat de 

ramp in Fukushima er op wees dat dit in Nederland nooit zou gebeuren. De aardbeving van 9 op 

de schaal van Richter kon niet in Nederland plaats vinden. Daarnaast was de kerncentrale in 

Borssele veiliger dan die in Japan, zo beweerden de minister van Economische Zaken, Milieu en 

Land  Angst  Gevaar  Bang  Aantal 

artikelen 

Gemiddelde 

Nederland  14  1  4  48  0,4 keer genoemd per 

artikel 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Infrastructuur, de directeur van EPZ  en bewoners van Borssele (Kamerbrief: EZ, 13‐04‐2011; 

Richtlijn 15‐03‐2011; Telegraaf 01‐04‐2011; Volkskrant 15‐03‐2011; Volkskrant, 25‐03‐2011).   

 

7.1.2 Onveiligheid kerncentrales 

Naast de regering, veel media en bewoners zien andere participanten echter wel een probleem 

ten aanzien van de veiligheid van de kerncentrales. Politieke partijen in de oppositie, maar ook 

sommige burgers en kranten en academici dragen deze problemen aan.  

Bij  dit  probleem  is  de  ramp  wel  een  focussing  event  geweest  omdat  het  de  aandacht  op  een 

aantal onderwerpen heeft gevestigd. Ten eerste is de aandacht gevestigd op de risico’s door de 

ligging van de kerncentrale Borssele ten opzichte van het (toekomstige) zeeniveau. De veiligheid 

van de kerncentrale zou in gevaar kunnen komen (EZ, 27‐04‐2011; Volkskrant 17‐03‐2011).  De 

oppositie  stelde daarnaast  vragen over de  schadelijkheid van  stralingen op de gezondheid. De 

regering antwoordde hierop dat stralingen in lichte hoeveelheid geen gevolgen zou hebben voor 

het lichaam. Bij een grote hoeveelheid straling zou de gezondheid aangetast kunnen worden en 

een vergrote gevoeligheid voor ernstige ziektes zoals kanker kunnen ontstaan (Richtlijn, 15‐03‐

2011). Ten slotte werd de beheersbaarheid van een ongeluk aangedragen. Deze omstandigheid 

bestond al voor de kernramp. De aandacht richtte zich op het restrisico en de beheersbaarheid 

van  de  gevolgen  (Telegraaf,  15‐03‐2011;  Volkskrant,  14‐05‐2011;  Volkskrant  19‐03‐2011). 

Ondanks de extreem hoge veiligheidsmarges in Nederland (en in Japan), viel een ramp niet uit te 

sluiten    (Telegraaf,  15‐03‐2011).    “Honderd  procent  veiligheid  is  een  illusie”,  zo  zei  de  EPZ 

beheerder  in  Borssele.  Ondanks  dat wilde  hij  de  bouw door  laten  gaan,  zo  liet  hij  de  Tweede 

Kamer weten (Volkskrant 15‐03‐2011).   

 

7.1.3 Omstandigheden  

De zojuist genoemde problemen zijn, naar de definitie van Kingdon (2011), de enige ‘problemen’ 

die in Nederland speelden met betrekking tot kernenergie. De effecten van kerncentrales op het 

milieu  zijn  een  aantal  keer  naar  voren  gekomen  (Rapport  EZ,  27‐04‐2011;  Rapport 

Inpasbaarheid Sloegebied, 13‐04‐2011). Er werd echter niet gezegd dat daar iets aan veranderd 

moest worden. Het was eerder een constatering van de omstandigheden. Deze omstandigheden 

moesten binnen de wettelijke voorschriften blijven. 

Hetzelfde geldt voor de lage opbrengst uit alternatieve energie (Telegraaf 14‐04‐2011). Dit werd 

geconstateerd, maar er werd niet gezegd dat dit moest veranderen. 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7.2 Oplossingenstroom Nederland 
Nederland  is na de kernramp  in Fukushima niet erg veranderd  in de koers van hun beleid. De 

bouw voor de nieuwe kerncentrale ging gewoon door. De regering streefde wel naar veiligheid, 

daarom werd de stresstest ook gedaan. Het was echter niet nodig om de kerncentrales veiliger te 

maken omdat ze volgens het onderzoek aan de veiligheidsnormen voldeden. De oplossing om te 

investeren in alternatieve energie werd vooral aangedragen door partijen in de oppositie, maar 

de haalbaarheid van duurzame energie werd in twijfel getrokken.   De oplossingen worden hier 

onder uitgewerkt.  

 

7.2.1 Kerncentrale bouwen 
De  plannen  om  één  of  twee  kerncentrales  naast  de  bestaande  kerncentrale  in  Borssele  te 

bouwen hebben ertoe geleid dat er al acties ondernomen waren om de bouw mogelijk te maken. 

Al voor de kernramp was de ontwerpbeschikking voor de vergunning geschreven. Hierin staat 

dat het kabinet het voornemen had om de vergunning voor het bouwen van de kerncentrale te 

verlenen  (EZ,  09‐03‐2011).  Dit  is  een  onderdeel  van  het  zogenaamde  softening  up  proces:  het 

voorstel  was  al  met  vele  belangengroepen  besproken,  de  bouwplannen  waren  al  ter  inzage 

geweest voor burgers en de regering had al maatregelen genomen om eventuele hinder van de 

bouw te voorkomen (Kamerbrief EZ, 13‐04‐2011).  

Naast  het  softening  up  proces  kwam  de  bouw  van  een  nieuwe  kerncentrale  overeen  met  de 

waarden van de beleidsmakers. Het ministerie Economische Zaken, Lanbouw en Innovatie zagen 

kernenergie als een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse economie en vond daarom 

dat  “zowel  de  kansen  van  groene  als  grijze  energie  beter  benut  dienen  te  worden”  (Kamerstuk 

Directoraat‐generaal  voor  Energie,  13‐05‐2011).  Nederland  exporteerde  ook  energie  naar 

Duitsland.  Dit  werd  bevestigd  in  de  intentieverklaring  die  RWE  en  Delta  hebben  getekend 

(Rapport  EZ,  27‐04‐2011;  Volkskrant  17‐03‐2011).  In  de  intentieverklaring  staat  dat  het 

commerciële bedrijf RWE 30% van de  reeds bestaande  centrale  in Borssele bezat  (Volkskrant 

18‐05‐2011). 

Naast het  feit dat de bouw van een nieuwe kerncentrale overeen kwam met de belangen van het 

ministerie  van  EZ,  was  dit  ook  in  lijn  met  de  belangen  van  de  regeringspartijen.  In  het 

partijprogramma  van  het  CDA  in  2010  komt  naar  voren  dat  het  CDA  graag  de  energieprijzen 

wilde  verlagen  (CDA,  2010).  De  regering  zag  dan  ook  een  belangrijke  functie weggelegd  voor 

kernenergie omdat het zorgt voor betaalbare en zekere energievoorziening (Rapport EZ, 27‐04‐

2011; Kamerbrief  EZ,  13‐04‐2011). Omdat de bouw van  een nieuwe kerncentrale  aansloot  bij 

het doel van het ministerie EZ, en omdat het paste bij het partijprogramma van het CDA, streefde 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de  regering  er  naar  om  de  vergunning  voor  de  bouw  te  verlenen  wanneer  aan  de 

randvoorwaarden voldaan zou worden (Kamerbrief EZ, 13‐04‐2011).  

De  haalbaarheid  van  het  bouwen  van  nieuwe  kerncentrales  staat  in  het  rapport  over  de 

inpasbaarheid van het Sloegebied beschreven (Rapport EZ, 13‐04‐2011). In het rapport staat dat 

de bouw van twee kerncentrales niet mogelijk was in verband met de Natuurbeschermingswet. 

De bouw van één kerncentrale zou echter geen problemen opleveren.  

De  publieke  opinie  was  positief  tegenover  kernenergie.  “Een  kleine  70%  van  de  bevolking    is 

tegen de sluiting van de kerncentrales. Want, daar zijn de meesten het over eens: we kunnen niet 

zonder” (Telegraaf, 15‐03‐2011). Er zijn een aantal protesten geweest, waarvan de grootste op 

de Dam  in Amsterdam, waarbij  10  000  demonstranten  aanwezig waren.  De  regering  heeft  de 

protesten  niet  zwaar  laten  wegen  in  hun  beleidsplannen.  VVD  en  CDA,  en  met  name  CDA‐ 

minister Maxime Verhagen bleken voorstander voor het bouwen van de tweede kerncentrale in 

Borssele  (Volkskrant  29‐03‐2011;  Volkskrant  01‐03‐2011;  Bannink,  28‐02‐2013).  Daarnaast 

waren er ook burgers die de bouw geen probleem vonden (Telegraaf, 02‐04‐2011). 

 

Bepleiter  

Kijkende naar het beleid om de kerncentrales te sluiten valt het op de minister van EZ, Maxime 

Verhagen,  voor  de  bouw  van  een  nieuwe  kerncentrale  pleitte.  In  de  Volkskrant  (18‐04‐2011) 

wordt de bouw omschreven als “het plan van de minister Verhagen om  in het Zeeuwse Borssele 

een tweede kerncentrale te openen”. 

Wat Verhagen betreft hoefden de gebeurtenissen in Japan de voorbereidingen van de bouw van 

een nieuwe centrale ook niet op te houden (Volkskrant 18‐05‐2011). Hij hoopte de vergunning 

voor  de  bouw  van  een  nieuwe  kerncentrale  nog  in  dezelfde  kabinetsperiode  rond  te  krijgen 

(Volkskrant 18‐04‐2011). Verhagen wilde vaart maken met de voorbereidingen voor de bouw 

en de lessen van Japan tussentijds meenemen (Volkskrant, 22‐04‐2011). Hij  liet het niet alleen 

zitten bij plannen, maar er is besloten om op korte termijn de procedures te startten die nodig 

zijn voor de ruimtelijke inpassing voor de bouw van een kerncentrale (Rapport EZ, 13‐04‐2011). 

De  bouw  van  een  nieuwe  kerncentrale  werd  door  Verhagen  gezien  als  middel  om  energie 

betaalbaar  te houden. Dit  streven komt overeen met wat  in het partijprogramma van het CDA 

staat.  

Het lijkt er op dat minister Verhagen zich als bepleiter van het bouwen van kerncentrales inzette 

vanwege de visie van zijn partij  en  zijn persoonlijke voorkeur met betrekking  tot kernenergie 

(Bannink, 28‐02‐2013; Volkskrant 18‐04‐2011). 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7.2.2 Veiliger maken  
In de stukken betreffende de bouw van de nieuwe kerncentrale wordt door minister Verhagen, 

minster Atsma van Milieu en Infrastructuur en door premier Rutte benadrukt dat de veiligheid 

en  zorgvuldigheid  van  de  bouw  voorop  moest  staan  (Kamerbrief,  Lessen  Japan  13‐04‐2011; 

Kamerstuk  Directoraat‐generaal  voor  Energie,  19‐04‐2011;  Kamerstuk  AO  13‐05‐2011;  Rutte, 

18‐03‐2011;  Verhagen,  25‐03‐2011).  Hiermee  werd  het  probleem  van  de  onveiligheid  van 

kerncentrales opgelost. De mensen die deze oplossing  zagen werden  tevreden gehouden  (hier 

wordt in paragraaf 7.3 verder op ingegaan). Zoals in de problemenstroom te lezen valt, was de 

regering van mening dat de kerncentrale in Borssele reeds veilig was. Grote verbeteringen in de 

veiligheid  zouden  dus  ook  niet  nodig  zijn.  De  oppositie  voorspelde  al  dat  de  ramp  hooguit  er 

voor  zou  zorgen  dat  de  veiligheidsmaatregelen wat  aangescherpt  zouden worden  (Volkskrant  

29‐03‐2011).  

 

7.2.3 Alternatieve energie 

Het  investeren  in  alternatieve  energie  is  ook  als  oplossing  naar  voren  gekomen  in  de 

bestudeerde  documenten.  Een  aantal  participanten  spreken  hierover.  Met  name  de  politieke 

partijen in de oppositie wilden dat een deel van het geld voor een hernieuwbare energiemix in 

duurzame energie geïnvesteerd zou worden (Kamerstuk Directoraat‐generaal voor Energie, 13‐

05‐2011;  Rapport  EZ,  27‐04‐2011).  Het  Groningse  CDA  is  het  hier  mee  eens,  ondanks  de 

tegenovergestelde mening  van  haar  partijgenoot Minister  Verhagen  (Volkskrant  01‐03‐2011). 

Bovendien  laat  een  rapport  ven  EZ  zien  dat  Nederland  meer  diende  te  investeren  in  echte 

duurzame energievormen en meer zou moeten  inzetten op energiebesparing  (Rapport EZ, 27‐

04‐2011).  Zelfs  Prins  Willen  Alexander  sprak  zich  uit  over  het  energiebeleid:  “een  veilige  en 

duurzame  energieproductie  de  voorkeur  verdient”  De  Volkskrant  schreef  daarover:  “Exit 

kernenergie, welkom zonneenergie” (Volkskrant 16‐04‐2011). 

 

Deze  perceptie  werd  echter  niet  gedragen  door  de  groep  die  het  beleid maakte.  Kernenergie 

werd al beschouwd als duurzame energie (Volkskrant 31‐05‐2011). Zo werd kernenergie door 

een topman van Delta en het kabinet gezien als een manier om te voldoen aan de eisen van de 

CO2 uitstoot (Telegraaf 14‐04‐2011; Kamerbrief EZ, 13‐04‐2011).  

Op  beleidsmatig  gebied  werd  er  dan  ook  weinig  onderzoek  gedaan  naar  alternatieve 

mogelijkheden.  In  het  Rapport  naar  de  inpasbaarheid  van  een  nieuwe  kerncentrale  (13‐04‐

2011) werd enkel de mogelijkheden voor  windparken op zee onderzocht. Hieruit bleek echter 

dat dit technisch niet haalbaar zou zijn. Er zou een oppervlakte van negenhonderd vierkante meter 

zee  nodig  zijn  om  eenzelfde  hoeveelheid  energie  op  te  wekken  als  de  nieuwe  kerncentrale 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(Volkskrant  29‐03‐2011). Uit  een krantenartikel  bleek dat  zonne‐energie  een oppervlakte  van 

anderhalf  keer  de  grootte  van  Nederland  zou moeten  hebben.  Dit  zou  alleen  in  een  woestijn 

geplaatst kunnen worden. Duurzame energie uit wind en zon zou bovendien niet rendabel zijn 

(Telegraaf, 15‐03‐2011; Volkskrant, 26‐03‐2011). Bovendien zouden  toekomstige beperkingen 

in het budget van de overheid er voor kunnen zorgen dat  er niet  geïnvesteerd kon worden  in 

energie die zich niet (meteen) terug betaalde.  

 

7.3 Politieke stroom 
In deze stroom worden eerst de onderwerpen die destijds politieke agenda stonden besproken. 

Vervolgens  gaat  het  over  de  invloed  van  de  publieke  opinie  en  de  manier  waarop  de 

Nederlandse  overheid  hiermee  is  omgegaan.  Ten  slotte  wordt  het  institutionele  systeem  van 

Nederland  besproken  omdat  dit  ook  in  zekere  mate  invloed  heeft  gehad  op  het  gevoerde 

kernenergiebeleid. 

 

7.3.1 Agenda vorming 

Zoals in de oplossingenstroom al beschreven is, lagen de plannen voor de bouw van  een nieuwe 

kerncentrale al  in 2009 klaar (Willems, 13‐04‐2011) en waren de plannen om een vergunning 

voor de bouw van een extra kerncentrale af te geven al gevorderd (EZ, 09‐03‐2011). Het thema 

kernenergie stond dus al een  tijd op de agenda en was onderdeel van het  softening up proces. 

Door de ramp werd de bouw van een nieuwe kerncentrale door de media, de publieke opinie en 

oppositie  partijen  in  twijfel  getrokken.  Door  de  voorstanders  van  de  bouw  is  de  kernramp 

vervolgens reframed: ‘De ramp is een bewijs dat de kans en de gevolgen van een ramp klein zijn’ 

(Kamerbrief  EZ,  13‐04‐2011;  Richtlijn  15‐03‐2011;  Telegraaf  01‐04‐2011;  Volkskrant  15‐03‐

2011; Volkskrant, 25‐03‐2011; Rijksoverheid, 28‐03‐2011; Telegraaf 02‐04‐2011; Telegraaf 26‐

05‐2011).  

Deze mening is ook terug te vinden in de acties die ondernomen zijn. Minister Verhagen en Delta 

zagen  geen  reden  om  de  plannen  voor  de  bouw  van  een  nieuwe  kerncentrale  aan  te  passen 

(Volkskrant 15‐03‐2011). Daarnaast onderstreepte de Nederlandse overheid het belang van de 

voortzetting  van  het  onderzoek  naar  kernenergie  en  kernsplijting  (Kamerstuk  Directoraat‐

generaal voor Energie, 20‐05‐2011). 

  

Kort na de ramp zijn vanuit de overheid positieve berichten gepubliceerd. Het is mogelijk dat dit 

veroorzaakt werd door de persoonlijke voorkeur van Verhagen en de rol die EZ als ministerie 

had (Bannink, 2013; Volkskrant, 18‐04‐2011). Uit het interview met de heer Bannink kwam naar 

voren dat het mogelijk is dat de belangen van de TU Delft en de belangen van het ministerie EZ 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in een lijn lagen met elkaar (Bannink, 2013). De TU Delft staat positief tegenover kernenergie, zij 

hebben een eigen reactor en er wordt veel onderzoek gedaan. Het  is mogelijk dat de overheid 

zich baseerde op deze onderzoeken (Bannink, 28‐02‐2013).  

Er zijn een aantal protesten tegen kernenergie geweest. Het Laka  is betrokken geweest bij een 

grote manifestatie op de Dam in Amsterdam ‘Schoon genoeg van kernenergie’ waar op 16 april 

2011  ongeveer  10  000  mensen  op  af  kwamen.  Daarnaast  is  er  een  regionaal  protest  tegen 

kerncentrales geweest in Middelburg, genaamd ‘Borssele 2 nee’ (Bannink, 2013; Volkskrant 17‐

03‐2013; Volkskrant 18‐02‐2011). Deze  acties  zijn  in de Volkskrant benoemd,  terwijl  er  in de 

Telegraaf  nauwelijks  over  gepubliceerd  werd.  Er  zijn  ook  geen  opvallende  uitspraken  in  de 

politiek gedaan in reactie op deze protesten. 

 

7.3.2 Scoren bij de bevolking 

Naast  kernenergie  stond  zorgvuldigheid  en  veiligheid  bij  het  gebruik  van  kernenergie  op  de 

politieke agenda (Kamerbrief EZ, 13‐04‐2011; Kamerstuk Directoraat‐generaal voor Energie;19‐

04‐2011; 13‐05‐2011; Rutte, 18‐03‐2011; Verhagen, 25‐03‐2011). 

De angst die onder de bevolking bestond over de mogelijke onveiligheid van de kerncentrale in 

Borssele werd door het politieke instituut weggenomen doordat de zorgvuldigheid en veiligheid 

bij  rondom  kernenergie  vaak  benadrukt  werd  (Kamerbrief  EZ,  13‐04‐2011;  Kamerstuk 

Directoraat‐generaal  voor Energie,  19‐04‐2011; 13‐05‐2011; Rutte 18‐03‐2011; Verhagen, 25‐

03‐2011). Er werd letterlijk gezegd dat de zorg die er bestaat over de opslag en eindberging van 

kernenergie  een  reden  is  voor de  regering om daar  extra  aandacht  op  te  vestigen  (EZ,  27‐04‐

2011). 

 

7.3.2 Institutionele systeem 

In  Duitsland  werd  het  institutionele  systeem  en  de  invloed  op  het  energiebeleid  reeds 

besproken. Echter, in Nederland zit het systeem anders in elkaar. De energiemarkt in Nederland 

is  geliberaliseerd  waardoor  niet  de  overheid  maar  de  markt  de  investeringsbeslissingen 

(Kamerstuk  Directoraat‐generaal  voor  Energie,  13‐05‐2011;  Bannink  28‐02‐2013).  Na  de 

kernramp  lieten  Delta  en  EPZ    aan  de  Tweede  Kamer  weten  dat  de  bouw  van  een  nieuwe 

kerncentrale door ging. De overheid had hierin enkel kunnen sturen door het al dan niet afgeven 

van  de  bouwvergunning.  Dit  was  enkel  mogelijk  op  basis  van  de  voorwaarden  die  aan  het 

verlenen van de vergunning ten grondslag lagen.  

Naast  de  liberalisering  van  de  energiemarkt  had  het  ministerie  voor  Economische  Zaken, 

volgens  de heer Bannink (28‐02‐2013) van het Laka, een dubbele rol: enerzijds moesten zij de 

vergunning  voor  de  bouw  van  een  nieuwe  kerncentrale  afgeven  en  was  het  ministerie 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verantwoordelijk  voor  het  wettelijk  toezicht  (Vraag&Antwoord  28‐03‐2011;  Bannink,  28‐02‐

2013).  Anderzijds  zou  het  ministerie  van  EZ  een  voorvechter  zijn  voor  kernenergie;  "het 

ministerie van EZ “is sinds oudsher een bolwerk van kernenergie  lovers”  (Bannink, 28‐02‐2013). 

De doelen van het ministerie EZ die  in de  inleiding geciteerd staan bevestigen deze uitspraken 

van de heer Bannink (Rijksoverheid/ EZ, 2013). 

De  Stresstest  werd  uitgevoerd  door  een  belangengroep,  namelijk  de  vergunninghouder  van 

Borssele, EPZ. Het rapport dat naar de Tweede kamer is gestuurd werd door de onafhankelijke 

organisatie, de Kernfysische Dienst gecontroleerd (Rijksoverheid, 2012b). De uitkomsten van de 

stresstest  zouden gebruikt worden om mee  te nemen  in de bouw van de  tweede kerncentrale 

(Kamerbrief  EZ,  13‐04‐2011;  Kamerstuk  Directoraat‐generaal  voor  Energie,  13‐05‐2011; 

Volkskrant 29‐03‐2011). Het  leek  er niet  op dat de uitkomsten wellicht  tot  het  sluiten  van de 

kerncentrale konden leiden. 

 

7.4 Policy window 
Deelvraag  5:  “Welke  problemen,  oplossingen  en  politieke  situaties  zijn  uiteindelijk  in  Nederland 

samengekomen  en  hebben  het  beleid  gevormd?  Wat  was  de  oorzaak  van  deze  combinatie  van 

stromen in Nederland?” 

 

De kernramp vormde in Nederland een policy window. Net als in Duitsland hadden participanten 

die tegen kernenergie waren hun kans kunnen pakken en kunnen aandragen dat de kerncentrale 

gesloten zou moeten worden. Dit is echter niet gebeurd. De kernramp heeft er voor gezorgd dat 

kernenergie media‐aandacht kreeg. Kernenergie stond al op de politieke agenda omdat de bouw 

van een nieuwe kerncentrale reeds in de planning stond (EZ, 09‐03‐2011). 

De  kernramp  is  door  de Nederlandse  overheid  neergezet  als  een  ramp die  er  op wees  dat  de 

kans  op  een  kernramp  zeer  klein  was  (Kamerbrief  EZ,  13‐04‐2011;  Richtlijn,  15‐03‐2011; 

Telegraaf 01‐04‐2011; Telegraaf, 02‐04‐2011; Volkskrant 15‐03‐2011; Volkskrant, 25‐03‐2011). 

Minister  Verhagen  lijkt,  als  bepleiter  van  de  bouw  van  een  nieuwe  kerncentrale,  op  de  ontstane 

policy  window  te  hebben  gereageerd  door  zijn  beleid  op  dat moment  naar  voren  te  schuiven.  In 

Nederland  zijn  ook  de  problemenstroom,  de  oplossingenstroom  en  de  politieke  stroom  naar 

voren  gekomen.  In  de  problemenstroom  was  er  eigenlijk  maar  een  probleem,  namelijk  de 

onveiligheid  van  kerncentrales.  Echter,  zoals  in  paragraaf  8.1.1  beschreven  is,  vonden  veel 

mensen  de  kerncentrale  reeds  veilig  genoeg.  Om  toch  het  probleem  op  te  lossen  en  in  lijn  te 

blijven  met  de  mening  van  de  regering,  heeft  de  overheid  in  opdracht  van  Europa  de 

kerncentrale aan de Stresstest onderworpen. Uit rapporten bleek dat de kerncentrale veilig was.  

Zo  kon  de  bouw  doorgaan.  Daarnaast  werden  de mensen  die  een  gevaar  in  de  kerncentrales 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zagen  gerust  gesteld.  Deze  combinatie  van  stromen  was  mogelijk  omdat  de  problemen  en 

oplossingen in lijn waren met de voorkeur van de beleidsmakers.  

Figuur 5 een visualisatie voor het tot stand komen van het Nederlandse kerncentrale beleid. Net 

als  bij  Duitsland  is  het  model  geïnspireerd  op  het  model  dat  Teisman  (2000)  van  Kingdon’s 

stromenmodel gemaakt heeft. 

 

 

Figuur 5. 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Deelvraag 6: “Kijkend naar de stromen, in hoeverre verschillen de stromen van Nederland en 
Duitsland van elkaar? Wat is hier de oorzaak van?” 

 

8.1 Problemen 
In de problemenstroom is het opvallend dat  in Duitsland een kans op een kernongeluk wel als 

een probleem gezien werd en in Nederland door de meeste mensen niet.  

In  Duitsland  is  de    veiligheid  van  de  kerncentrales,  de  omstandigheid,  om  drie  redenen  een 

probleem  geworden.  Ten  eerste  doordat  de  kernramp  als  focussing  event  gewerkt  heeft,  ten 

tweede  door  de  interpretatie  van  de  beleidsmakers  die  er  voor  gekozen  hebben  de  veiligheid 

van de bevolking voorop te stellen en tot slot door de feedback van het onderzoek welke er op 

wees  dat  de  kerncentrales  niet  bestand  waren  tegen  terroristische  luchtaanvallen.  De  Duitse 

participanten  die  vonden  dat  er  geen  probleem  was  gaven  voornamelijk  de  reden  dat  de 

centrales in Duitsland veiliger waren. Er was echter geen voorkeur van de beleidsmakers en er 

was een focussing event dat het probleem wel aangeduid heeft. 

 

In  Nederland werd  de  omstandigheid  geen  probleem.  Door  de  kernramp  is  de  veiligheid  van 

kernenergie wel op de agenda komen te staan, maar het focussing event werd als bewijs gezien 

dat het  risico op een kernramp  in Nederland zeer klein  zou zijn. De beleidsmakers hebben de 

kernramp  in  Japan  geïnterpreteerd  met  de  taken  van  het  Ministerie  EZ  en  de  politieke 

standpunten van het CDA en VVD in gedachte. De feedback van de onderzoeken gaven voor de 

Nederlandse politieke stroom ook geen aanleiding om de veiligheid te verbeteren. Ten slotte is 

het onderwerp minder prominent op de politieke agenda komen te staan omdat de aandacht van 

de media op de gebeurtenissen in Libië werd gevestigd.  

 

In Duitsland  en Nederland werden de  omstandigheden om dezelfde  redenen  in Duitsland  dus 

wel als probleem, en  in Nederland niet als een probleem beschouwd. Het  focussing event werd 

echter op een andere manier gebruikt omdat de interpretatie van de beleidsmakers verschillend 

was. De  feedback van onderzoeken gaven andere uitslagen en werden met andere maatstaven 

beoordeeld.  Ten  slotte  gaf  de  media  in  Duitsland  meer  aandacht  aan  het  onderwerp  dan  in 

Nederland. Zoals in de Duitse en de Nederlandse problemenstroom te lezen viel had de aandacht 

van  de  media  op  de  ramp  in  Fukushima  te  maken  met  de  verschillende  percepties  van 

problemen in de beide landen. De kranten in Duitsland berichtten wel drie keer zo vaak over de 

gevaren en angsten met betrekking tot kernenergie dan Nederland. Dit is aangetoond in Figuur 

     8. Duitsland vs. Nederland* 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6.  Na  het*  zoeken  van  de  geschikte  data  voor  het  analyse  onderzoek  werd  duidelijk  dat  in 

Duitsland,  in  de  krant  Die Welt, meer  artikelen  verschenen  dan  in  Nederland,  in  de  krant  De 

Volkskrant. Het aantal artikelen dat per krant gepubliceerd werd kan de aandacht  in de media 

weergeven. Om dit schematisch te onderbouwen is de volgende grafiek toegevoegd. Op de x‐as 

zijn  de  weken  te  vinden  van  1  maart  2011  tot  en  met  31  mei  2011  en  wordt  het  aantal 

publicaties  op  het  trefwoord  ‘Fukushima’  weergegeven  (Nederland  in  de  kleur  blauw  en 

Duitsland  in  de  kleur  rood).  Op  de  y‐as  staan  het  aantal  gepubliceerde  artikelen  in  absolute 

aantallen. 

 
Figuur 6. 

Kijkend naar de grafiek kan inderdaad geconstateerd worden dat in Die Welt meer artikelen 

verschenen zijn dan in De Volkskrant. In totaal zijn in de Volkskrant 185 artikelen verschenen 

van week 9 tot en met week 22, dat betekent dat het aantal artikelen per dag  er twee geweest 

zijn. In Die Welt zijn dat er 391 geweest, per dag dus vier artikelen. Aangezien het aantal 

publicaties per dag dubbel zo hoog is in Duitsland kan er gesproken worden van een grotere 

media aandacht met betrekking tot de kernramp in Fukushima. 
 

8.1.1 Oorzaken 

Er zijn meerdere oorzaken waarom de problemenstroom in deze landen van elkaar verschilden. 

Het focussing event, de omstandigheid en de feedback van onderzoeken werden verschillend 

door de beleidsmakers geïnterpreteerd en gebruikt. Deze interpretatie heeft te maken met de 

politieke stroom (dit wordt in paragraaf 8.3 uitgelegd). Ten tweede focuste de media in 
                                                             
* Deze vergelijking is gebaseerd op de bronnen uit de analyse in de hoofdstukken 6, 7 en 8. 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Duitsland zich op de kernramp en de mogelijke gevaren van kernenergie. In Nederland werd de 

aandacht op de veiligheid van de kerncentrales minder omdat de situatie in Libië op de politieke 

agenda en in de media aandacht kwam. 
 

8.2 Oplossingen 
In  de  problemenstroom  kwamen  in  Duitsland  naast  de  onveiligheid  van  de  kerncentrales 

meerdere problemen naar voren als gevolg van de Energiewende.  In de oplossingenstroom zijn 

verschillende oplossingen naar voren gekomen die ook die nieuwe problemen zouden oplossen.  

Ten eerste is als reactie op de onveiligheid van de kerncentrales door de regering besloten om 

uitgebreide onderzoeken te verrichten naar de veiligheid van de kerncentrales. Het streven naar 

veilige kerncentrales past ook bij het ministerie waar kernenergie ondergebracht is. De taak van 

het ministerie  is om de veiligheid van de kernreactoren  te garanderen:  ‘Bundesministerium  für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit’. 

De  resultaten  uit  het  onderzoek  gaven  aan  dat  de  kerncentrales  niet  aan  de  hoogste 

veiligheidseisen voldeden en er werd geadviseerd om de kerncentrales zo spoedig mogelijk  te 

sluiten. Dit sloot aan bij de persoonlijke voorkeur van minister Röttgen en bij de doelstellingen 

van het BMU. Hij haf zich immers al eerder sterk had gemaakt tegen looptijdverlenging van de 

kerncentrales.  Daarnaast  wezen  de  protesten  tegen  kernenergie  op  de  aanwezigheid  van 

publieke  inwilliging.  Met  betrekking  tot  de  haalbaarheid  van  de  Energiewende  bestond  nog 

onenigheid.  Er  is  blijkbaar  meer  belang  gehecht  aan  de  uitkomsten  van  het  ethische  rapport 

waarin gepubliceerd werd dat de Energiewende haalbaar was, dan aan de mening van anderen 

die  het  tegenovergestelde  beweerden.  Alle  aspecten  waarop  oplossingen  tot  beleid  kunnen 

leiden (feedback van een onderzoek, interpretatie van beleidsmakers, publieke inwilliging en de 

haalbaarheid  van  de  oplossing)  (Kingdon,  2011)  waren  aanwezig  bij  de  plannen  om  de 

kerncentrales in Duitsland te sluiten.  

 

In Nederland waren ook al deze aspecten aanwezig, maar dan bij de plannen om de kerncentrale 

te bouwen. Ten eerste lag het beleid al een tijd klaar waardoor de politiek, belangengroepen en 

bewoners reeds aan het idee gewend waren (softening up proces). Daarnaast strookte de bouw 

met de waarden  van het Ministerie EZ en de waarden van het CDA. “Een stabiele en betaalbare 

energievoorziening is een essentiële voorwaarde voor economische groei en de concurrentiekracht” 

(Kamerbrief EZ, 13‐04‐2011). Kernenergie zou zorgen voor betaalbare energie, en de bouw van 

nieuwe kerncentrales zou goed zijn voor de industrie omdat een deel geëxporteerd kon worden. 

Ten derde was de bouw van de centrale haalbaar, zo bleek uit een rapport van het onderzoek 

hiernaar. Hoewel protesten aantoonden dat niet iedereen het eens was met deze beslissing, 



    8. Duitsland vs. Nederland 

 

Danja von Salisch, april 2013  60 

bleek dat de meerderheid van de bevolking het wel eens met het besluit van de politiek. 

 

8.2.1 Oorzaken 

De twee  landen met elkaar vergelijkend kan er geconcludeerd worden dat de voorkeur van de 

politieke partijen die op dat moment de beleidsmakers zijn, in combinatie met de doelstellingen 

van het ministerie waar het beleid met betrekking tot kerncentrales is ondergebracht, belangrijk 

zijn voor de oplossingen die op de agenda komen te staan. Door deze belangen wordt selectief 

omgegaan  met  informatie  met  betrekking  tot  de  haalbaarheid  van  het  beleid.  De  Duitse 

kerncentrales voldeden namelijk, net als de Nederlandse kerncentrales aan de veiligheidseisen. 

In Duitsland werden ze echter gezien als onveilig omdat de kerncentrales niet aan de hoogste 

veiligheidseisen  voldeden.  In  Nederland  werd  het  gezien  als  bevestiging  voor  het  feit  dat  de 

kerncentrales veilig genoeg waren. 

 

8.3 Politiek 
In de politieke stroom in Duitsland en Nederland zijn veel verschillen te zien. Ten eerste waren 

in  Duitsland  deelstaatverkiezingen  bezig  die  een  rol  speelden  met  betrekking  tot  de 

herverkiezingen  van  het  CDU.  In  Duitsland  stond  veiligheid  van  de  bevolking  en  de 

Energiewende    op  de  agenda,  en  in  Nederland  de  bouw  van  een  nieuwe  kerncentrale.  Beide 

landen hadden al te maken gehad met een softening up  proces van het beleid dat uiteindelijk is 

doorgevoerd.  

Protesten hadden in Duitsland veel invloed op de agenda omdat de protesten erg groot waren en 

de  uitkomst  van  de  verkiezingen  daarmee  samen hing.  In Nederland waren  de  protesten  veel 

kleiner en ondervond de regering geen directe consequenties voor het beleid dat ze voerden. 

Ten  slotte  had  de  belangengroep  RWE  in  Duitsland  eigenlijk  geen  inspraak  in  het  beleid.  De 

regering beriep zich op §19 lid 3 van het ‘Atomgesetz’, waarin staat dat de overheid maatregelen 

mag nemen wanneer  “de straling een gevaar  is voor het  leven of de gezondheid”. De overheid 

heeft dus de beslissende macht inzake kernenergie. In Nederland kunnen enkel de voorwaarden 

in de vergunning voor de bouw van een kerncentrale veranderd worden. Zodra EPZ en Delta de 

vergunning hadden gekregen konden zij beslissen of de bouw door zou gaan of niet.  

 
8.3.1 Oorzaken 

De oorzaken voor de verschillen met betrekking tot de politieke stroom. De onderwerpen die op 

da agenda stonden van beide landen waren anders. Daarnaast hadden de protesten invloed op 

Duitsland door de grootte en de deelstaatverkiezingen, in Nederland was dat niet het geval. Daar 

was de invloed van belangengroepen juist groot door de liberalisering van de energiemarkt. 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Nu de deelvragen zijn beantwoord is het mogelijk een antwoord te geven op de hoofdvraag: “Hoe 

valt de besluitvorming van het beleid rondom de kerncentrales vanaf de kernramp (maart 2011) in 

Fukushima tot en met drie maanden daarna (mei 2011) in Nederland en in Duitsland te 

verklaren?” 

Door  het  gebruik  van  het  stromenmodel  van Kingdon  (2011)  zijn  verschillende  redenen  naar 

voren gekomen die het beleid van Nederland en Duitsland kunnen verklaren. Het gaat hier om 

de bestaande politieke agenda, de doelstellingen van het ministerie, de bepleiters, de media, de 

druk van de bevolking en het institutionele systeem. Deze verklaringen worden hier onder stuk 

voor stuk toegelicht. 

 

9.1 Politieke agenda 
De  bestaande  politieke  agenda  voor  de  kernramp  was  bepalend  voor  het  beleid  van  beide 

landen.  De  plannen  om  de  Energiewende  in  Duitsland  door  te  voeren  waren  al  een  half  jaar 

eerder gepresenteerd, maar afgewezen door Merkel II. In Nederland was de overheid reeds voor 

de  kernramp  bezig met  de  procedure  om  de  vergunning  voor  de  bouw  te  verlenen.  In  beide 

landen  heeft  op  een  ander  beleid  een  softening  up  proces  plaats  gevonden.  Dit  is  volgens 

Kingdon (2011) essentieel bij beleidsvorming. 

De onderzoeken die plaats vonden in opdracht van de regering hingen samen met de politieke 

agenda.  In  Duitsland  werd  de  mogelijkheid  om  kerncentrales  te  sluiten  onderzocht,  deze 

indicatoren werden door minister Röttgen opgesteld.  In Nederland werd de  inpassing van een 

nieuwe kerncentrale onderzocht. De onderzoeken wezen verschillende dingen uit. In Duitsland 

werd  sterk  aangeraden  om  de  kerncentrales  te  sluiten  omdat  de  kerncentrales  niet  aan  de 

hoogste veiligheidseisen voldeden.  In Nederland wees het onderzoek uit dat de bouw van een 

extra  kerncentrale mogelijk was.  Door  de  politiek worden  de  gegevens  die  aansluiten  bij  hun 

agenda uit het onderzoek gehaald. 

 

9.2 Doelstellingen ministerie 
De doelstellingen van het ministerie waaronder kernenergie geschaard  is waren belangrijk.  In 

Duitsland  is  dat  het  “Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit”  in 

Nederland is dat het ministerie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De doelen van 

deze ministeries  zijn  dan  ook  verschillend.  In  Duitsland  ligt  de  focus  op  de  veiligheid  van  de 

kerncentrales. In Nederland wordt kernenergie gezien als een investering die de industrie en de 

economie kan bevorderen. Dit is terug te zien in het energiebeleid van de beide landen. 

     9. Conclusie      9. Conclusie 



        9. Conclusie 

 

Danja von Salisch, april 2013  62 

 

9.3 Bepleiters van beleid 
De  bepleiters  van  het  Duitse‐  en  het  Nederlandse  energiebeleid  waren  de ministers  van    het 

ministerie dat verantwoordelijk was voor kernenergie. In Duitsland was dat minister Röttgen en 

in  Nederland  minister  Verhagen.  De  persoonlijke  voorkeur  van  deze  personen  heeft  een  rol 

gespeeld  in  het  gevoerde  beleid.  In  Duistland  kwam  de  persoonlijke  voorkeur  van  Röttgen 

overeen met de doelen van zijn ministerie. Echter niet met het partijprogramma van het CDU, 

zijn partij. Door de kernramp in Fukushima kon Röttgen draagkracht krijgen binnen het Kabinet 

voor zijn voorkeur. De persoonlijke voorkeur voor het kerncentrale beleid van Verhagen kwam 

ook overeen met  de doelstellingen van zijn ministerie, maar ook met het partijprogramma van 

het CDA. 

 

9.4 Media aandacht 
De media  heeft  een  rol  gespeeld  in  de  aandacht  die  gevestigd werd  op  de  (on)veiligheid  van 

kernenergie.  In  Duitsland  was  de  aandacht  gevestigd  op  de  kernramp  in  Fukushima  en  de 

onveiligheid van de kerncentrales.  In de Duitse media werd kernenergie veel vaker in verband 

gebracht met  angst  en  gevaar  dan  in Nederland.  In Nederland  zijn  bovendien de  helft minder 

publicaties verschenen met betrekking op Fukushima. De aandacht van de Nederlandse media 

was  gericht  op  de  gebeurtenissen  die  gelijktijdig  in  Libië  plaatvonden.  Hierdoor  stond  het 

agendaonderwerp ‘veiligheid van kernenergie’ minder prominent op de agenda. 

 

9.5 Bevolkingsdruk 
De druk vanuit de bevolking op de regering heeft invloed op het overheidshandelen. In Duitsland 

was  de  druk  van  de  bevolking  hoog.  Dit  werd  duidelijk  uit  de  grootschalige  protesten  tegen 

kernenergie. Tijdens de deelstaatverkiezingen werd de mening van de bevolking zichtbaar door 

de  verkiezingsuitslagen waarbij  het  CDU  veel  zetels  verloor.  Ondanks  dat Merkel  II  eerst  een 

looptijdverlening  van  de  kerncentrales  had  doorgevoerd,  had  de  Duitse  regering  geen  andere 

keuze dan een ander energiebeleid  te voeren. De bevolking  in Nederland verzette  zich niet  zo 

duidelijk  tegen  kernenergie.  Er  waren  een  aantal  protesten,  echter  veel  kleinschaliger  dan  in 

Duitsland.  De  politiek  had  bovendien  geen  verantwoording  af  te  leggen  doormiddel  van 

verkiezingen  zoals  in  Duitsland.  De  participanten  die  bang  waren  voor  de  onveiligheid  van 

kerncentrales werden tevreden gehouden doordat de regering een onderzoek naar de veiligheid 

van Borssele inschakelde. 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9.6 Institutionele systeem 
De  institutionele  inrichting  van  het  land  heeft  invloed  op  de  mogelijkheden  waarbinnen  de 

overheid handelt. Om de kerncentrales  te  sluiten heeft de  regering  in Duitsland zich beroepen op 

het  Atomgesetz.  De  belangengroep  RWE  had  enkel  recht  op  een  schadevergoeding,  maar  kon 

geen  eigen  beslissingen  nemen  met  betrekking  tot  het  al  dan  niet  behouden  van  de 

kerncentrales.  In  Nederland  is  de  energiemarkt  geliberaliseerd.  De  overheid  heeft  een 

controlerende  rol.  Naast  het  feit  dat  ze  een  mening  met  betrekking  tot  kernenergie  hebben, 

controleren  zij  of  de markt  deze  regels  nakomt.  Daarnaast  zijn  zij  bevoegd  om  vergunningen 

voor kerncentrales te verstrekken. Daarna heeft de markt echter zelf in de hand of de bouw wel‐, 

of niet door gaat. 

 

Het  verschillende  kernenergiebeleid  in  Duitsland  en  Nederland  in  reactie  op  de  kernramp  in 

Fukushima komt dus neer op een zestal punten. Ten eerste door het softening up proces en de 

politieke  agenda.  Daarnaast  door  de  doelstellingen  van  het ministerie  dat  verantwoordelijk  is 

voor  kernenergie.  De  persoonlijke  voorkeur  van  de  ministers  van  het  verantwoordelijke 

ministerie,  of  van de  bepleiters.  Ten  vierde  speelde de  focus  van de media  een  rol. Daarnaast 

heeft  de  druk  van  de  bevolking  bijgedragen  aan  het  beleid  in  Duitsland.  Ten  slotte  heeft  de 

geliberaliseerde energiemarkt een rol gespeeld in Nederland. 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Tijdens  het  onderzoeken  naar  de  verklaringen  voor  het  verschillende  kerncentrale  beleid  in 

Nederland en Duitsland zijn een aantal methodologische discussiepunten naar voren gekomen. 

Deze discussiepunten worden hier aangekaart, daarnaast wordt er een aanbeveling gedaan voor 

vervolgonderzoek. 

Zoals  in  het  hoofdstuk  Methode  en  Technieken  te  lezen  viel,  is  er  voor  Nederland  gebruik 

gemaakt van twee kranten en voor Duitsland slechts van één krant. De reden hiervoor was de 

grote hoeveelheid artikelen en de beschikbare tijd. Zonder het gebruik van Der Spiegel is voor de 

Duitse analyse al 1200 codes aangebracht. Deze keuze kan echter tot gevolgen hebben dat er een 

eenzijdig beeld naar voren is gekomen van de situatie in Duitsland. In sommige artikelen uit Der 

Spiegel werd kritisch gereflecteerd op de politieke gebeurtenissen in Duitsland. Bijvoorbeeld in 

een artikel van Der Spiegel op 30 mei 2011. ‘Boeffier (minister‐president van een deelstaat) zag 

enkel  de  mogelijkheid  om  Duitse  kerncentrales  te  sluiten  wanneer  kernenergie  vanuit  de 

buurlanden Frankrijk en Tsjechië geïmporteerd zou worden.’ In de artikelen van Die Welt, is dit 

niet  ter  sprake  gekomen  en  daarom  is  het  ook  niet  opgenomen  in  de  analyse  van  de 

oplossingenstroom. De selectie van de krantenartikelen had strenger moeten zijn waardoor het 

aantal  realistischer  was  geweest  voor  het  beschikbare  tijdsbestek  en  de  kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. 

Er  is  daarnaast  gebruik  gemaakt  van  Duitse  overheidsstukken  en  krantenartikelen.  Ik,  de 

onderzoeker, ben tweetalig opgevoed en heb Duits als vak op de middelbare school gehad. Het 

lezen van Duitse teksten gaat mij dan ook redelijk gemakkelijk af. De bestudeerde documenten 

waren echter soms van een ingewikkeld niveau en hadden betrekking op onderwerpen waar ik 

niet  in  thuis was. Het  is daardoor goed mogelijk dat  ik  informatie gemist heb of verkeerd heb 

geïnterpreteerd. 

  

Naar  aanleiding  van  dit  onderzoek  is  er  niet  een  specifiek  onderzoeksonderwerp  waar  naar 

vervolgonderzoek  gedaan  moet  worden.  Er  waren  echter  twee  opmerkelijke  zaken  die 

interessant  zouden zijn om  te onderzoeken. Ten eerste was het opvallend dat ondanks dat de 

politiek  geen  directe  inspraak  had  in  het  vervolgen  of  stoppen  van  de  bouw  ,  deze  toch  een 

mening  in  persconferenties  verkondigden.  Wat  is  de  invloed  van  de  liberalisering  van  de 

energiemarkt? 

De invloed van het imago van politieke partijen wordt niet in het stromenmodel besproken. In 

de vergelijking tussen Nederland en Duitsland is het mogelijk dat dit echter wel aan de orde is. 

Zoals uit de deelstaatverkiezingen bleek waren die Grünen populair in Duitsland. In de peilingen 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waren zij de grootste partij (Visser, 2011). Zoals uit de laatste Nederlandse verkiezingen bleek is 

de populariteit van GroenLinks in Nederland flink gedaald en kregen slechts 2,3% van de 

Nederlandse stemmen (Visser, 2013). Het lijkt er dus op dat die Grünen in Duitsland populairder 

zijn dan de vergelijkbare partij GroenLinks. Er zou onderzocht kunnen worden of dit waar is en, 

zo ja,  hoe is dat zo gekomen? 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Leitartikel; S. 3 Ausg. 73 

      Berlin wackelt, weil Stuttgart bebt; Die Bundeskanzlerin geht schweren Tagen entgegen: 
Ihre CDU wird noch heftiger über Atom‐ und Bündnispolitik streiten. POLITIK; S. 5 Ausg. 73 

      Die Katastrophe treibt die Menschen auf die Straße; In Deutschland haben sich am 
Wochenende mehr als Hunderttausend Menschen an Anti‐Atomkraft‐Demonstrationen beteiligt. POLITIK; S. 10 Ausg. 
73 



      12. Bijlagen 

 

Danja von Salisch, april 2013  71 

      Apokalypse jetzt:! Wir sollten uns schämen: Nirgends sonst wird so rücksichtslos und 
falsch über das Atomunglück in Japan geredet wie hier. Eine Empörung. Reinhard Zöllner 

      Mut zur Kehrtwende; Gerade die „unverduachtige" schwarz‐gelbe Regierung könnte den 
Ausstieg aus der Atomenergie glaubhaft vermitteln. Ein breites Bündnis bietet dazu eine Chance. Alle jene, die nun 
Verrat wittern, sind keine guten Ratgeber. FORUM; Leitartikel; S. 3 Ausg. 73 

Welt, (29‐03‐2011). Charakterlose Politik. Leserbriefe; S. 2 Ausg. 74 

      CDU: Kernkraft ist schuld an Niederlage; Merkel und Mappus verteidigen ihren 
Kurswechsel vor der Wahl als „alternativlos". POLITIK; S. 5 Ausg. 74 

Welt (30‐03‐2011). Kurt Beck beschwört „Fairness" und „Respekt"; SPD und Grüne in Rheinland‐Pfalz reden jetzt 
über eine Koalition. Julia Klöckner will CDU‐Fraktionschefin werden. POLITIK; S. 6 Ausg. 75 

      Geld verdienen mit der Energiewende; Kurzfristig können nur fossile Brennstoffe die 
Kernkraft ersetzen. Erzeuger von Kohle, Öl und Gas profitieren. FINANZEN; S. 15 Ausg. 75 

Welt (01‐04‐2011). Stresstest für alle Meiler; Minister Röttgen stellt Kriterien für die Überprüfung der deutschen 
Kernkraftwerke vor. Ergebnisse sollen in sechs Wochen vorliegen. POLITIK; S. 4 Ausg. 77 

      Wahlen und Wellen. FORUM; Maxeiner & Miersch; S. 3 Ausg. 77 

Welt (02‐04‐2011).RWE kämpft um Reaktor; Stromkonzern zweifelt an der rechtlichen Grundlage für die 
vorübergehende Stilllegung von sieben Meilern und reicht Klage ein. Das Gericht soll für juristische Klarheit sorgen. 
POLITIK; S. 6 Ausg. 78 

Welt, (04‐04‐2011). „Wir müssen dem Volk die Wahrheit sagen"; RWE‐Manager Fritz Vahrenholt über Atomstrom‐
Importe, fehlende Leitungen und steigende Energiepreise. POLITIK; S. 4 Ausg. 79 

Welt, (07‐04‐2011). Was sollen wir jetzt bloß machen?; Die Politik lässt sich von Wissenschaftlern beraten, wenn es 
um Weichenstellungen bei großen Zukunftsfragen geht. WISSENSCHAFT; S. 22 Ausg. 82 

 

Welt (09‐04‐2011). Der rote Knopf ist nur eine Attrappe; Deutschlands erster kommerzieller Nordsee‐Windpark vor 
Borkum ist in Betrieb. Doch er liefert bisher nur wenig Strom. POLITIK; S. 10 Ausg. 84 

Welt, (11‐04‐2011). Wende in sechs Punkten; Schwarz‐Gelb will Milliarden f¸r neue Energiepolitik ausgeben. POLITIK; 
S. 4 Ausg. 85 

Welt (14‐03‐2011). „Wer Hilfe will, muss sparen"; Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble über die Koalition, die 
Euro‐Krise und die Kosten des Atomausstiegs. POLITIK; S. 4 Ausg. 88 

Welt (23‐04‐2011). Volkspartei, reloaded; Union und SPD haben keine Antworten mehr auf die wichtigen Fragen 
unserer Zeit. Sie sind mit sich und den groben Reizen antipodischer Katastrophen beschäftigt. Doch die Popularität 
der Grünen ist durchaus prekär. FORUM; Leitartikel; S. 3 Ausg. 96 

Welt, (29‐04‐2011). Suche nach dem Königsweg; Ethikkommission zur Atomkraft hört Experten. Die kritisieren eine 
deutsche „Nabelschau". POLITIK; S. 4 Ausg. 99 

      Nachhilfe f¸r die CDU‐Basis; Röttgen, Grühe und Pofalla erklären die Energiewende. 
POLITIK; S. 4 Ausg. 99 

Welt, (06‐05‐2011) . Mehr Geld für neue Windparks im Meer; Röttgen will Öko‐Strom gezielter fördern. 
WIRTSCHAFT; S. 11 Ausg. 105       

Welt (07‐05‐2011). Grünes Flair für die CDU; Partei fordert „konsequente Stresstests" ‐ Brüssel plant auf EU‐Ebene 
Kompromiss. POLITIK; S. 7 Ausg. 106 

Welt, (10‐05‐2011).  CDU: Kein Sofortausstieg aus Atomkraft; Konzept zum Zeitplan bleibt vage. Opposition will 
hundert Prozent erneuerbare Energien bis spätestens 2050. POLITIK; S. 5 Ausg. 108 

Welt, (12‐05‐2011). Experten schlagen Atomausstieg bis 2021 vor; Vorschläge der Ethikkommission werden vorzeitig 
bekannt. Regierung will dem Kurs folgen. POLITIK; S. 4 Ausg. 110 



      12. Bijlagen 

 

Danja von Salisch, april 2013  72 

Welt, (16‐05‐2011). „Aufbauen ist uns lieber als abreißen"; Der Deutschland‐Chef des Kerntechnik‐Konzerns Areva 
glaubt nicht an das Ende des Atomzeitalters. WIRTSCHAFT; S. 11 Ausg. 113 

Welt, (18‐05‐2011). Gefühlte Sicherheit. Kommentar, S. 1 Ausg. 115 

      „Die Deutschen werden in der Atomfrage abkühlen"; Trotz Fukushima: Die Bürger sind 
gelassener, selbstbewusster und weniger ängstlich als früher, so die Direktorin des Institutes für Demoskopie in 
Allensbach, Renate Köcher. POLITIK; S. 8 Ausg. 91 

      Atomausstieg: Der Stresstest für die AKW fällt gemischt aus. Vier Meiler haben keine 
Chance mehr; Deutsche Meiler sind insgesamt robust; Im Detail aber zeigen die 17 Kernkraftwerke erhebliche 
Sicherheitsmängel. Kommission legt Prüfbericht vor. POLITIK; S. 5 Ausg. 115 

      Das Drehbuch der Energiewende. POLITIK; S. 5 Ausg. 115 

Welt, (21‐05‐2011). Deutliche Kritik am System Merkel; Thomas Strobl, der designierte Chef der baden‐
württembergischen CDU, verlangt Erneuerung seiner Partei. POLITIK; S. 4 Ausg. 118 

Welt (23‐05‐2011). Netzbetreiber warnen vor Blackout im Winter; Im Süden fehlt die Leistung von zwei 
Atomkraftwerken. Keine Importmöglichkeiten mehr. Bundesregierung bereits informiert. 9 Ausg. 119 

 

Welt, (24‐05‐2011). Bleibt sachlich!; Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das sollte die Ethikkommission zur Atomkraft 
bedenken, wenn sie demnächst ihre Empfehlungen vorlegt. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. FORUM; Essay; 
S. 2 Ausg. 120 

Welt, (30‐05‐2011). Merkels Energiekrise; Die neue Atompolitik der Koalition bedeutet eine schleichende Abkehr 
vom hiesigen Wirtschaftsmodell. Der Ausstieg aus der Kernenergie passt ins Weltbild der Grünen, das die Kanzlerin 
auf beängstigende Weise zu kopieren versucht. FORUM; Leitartikel; S. 3 Ausg. 125 

Welt, (31‐05‐2011). Umweltschützer kritisieren Verzögerung 
 
 
NEDERLAND 
 
Bannink, D. (28‐02‐2013). Laka. Amsterdam 
 
Greenpeace (05‐04‐2011). Wet openbaarheid. Den Haag. Rijksoverheid.nl 
 
Ministerie van Economische Zaken,Landbouw en Innovatie (09‐03‐2011). Ontwerpbeschikking NV EPZ ‐ 
Brandstofdiversificatie in Kernenergiecentrale Borssele. Rijksoverheid.nl 
 
Ministerie van Economische Zaken,Landbouw en Innovatie (13‐04‐2011). Betreft Lessen uit recente gebeurtenissen 
Japan voor het beleid inzake kernenergie en te nemen procedurele stappen ten aanzien van nieuwe kerncentrales. 
 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (27‐04‐2011). Samenvatting zienswijzen en adviezen 
nieuwe kerncentrale Borssele. Den Haag, EZ.  
 
Kamerstuk Directoraat‐generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energie en Duurzaamheid (19‐04‐2011). 
Betreft Beantwoording vragen over het bericht dat de kerncentrale van Borssele meermaals ontsnapt zou zijn aan een 
ramp 
 
Kamerstuk Directoraat‐generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energie en Duurzaamheid (13‐05‐2011). 
Betreft Beantwoording resterende vragen eerste termijn AO‐Kernenergie. Rijksoverheid.nl  
 
Kamerstuk Directoraat‐generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energie en Duurzaamheid (20‐05‐2011). 
Betreft Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 en 31 mei 2011. RIjksoverheid.nl 
 
Kamervragen Ministerie van Infrastructuur en Milieu (16‐05‐2011). Betreft Beantwoording IenM‐vragen uit het AO 
Kernenergie van 21 april 2011. Rijksoverheid.nl 
 
Rapport Ministerie van Economische Zaken, Lanbouw en Innovatie. (13‐04‐2011). Inpasbaarheid energie‐initiatieven 
Sloegebied. Rijksoverheid.nl 
 



      12. Bijlagen 

 

Danja von Salisch, april 2013  73 

Richtlijn (15‐03‐2011). Veel gestelde vragen naar aanleiding van Japan. RIjksoverheid.nl 
 
Rijksoverheid (28‐03‐2011). Hoe veilig zijn kerncentrales in Nederland? Geraadpleegd op 31‐03‐2011 via: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kernenergie/vraag‐en‐antwoord/hoe‐veilig‐zijn‐kerncentrales‐in‐
nederland.html 
 
Rutte mediatekst (18‐03‐2011). Persconferentie minister‐president na de MR 18 maart 2011. Geraadpleegd op 31‐03‐2013 
via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten‐en‐publicaties/mediateksten/2011/03/18/persconferentie‐minister‐
president‐na‐de‐mr‐18‐maart‐2011.html  
 
 
Telegraaf (23‐03‐2011). Run op geigertellers en noodpakketen; Nederlanders bang na ramp in Japan. 

Telegraaf (15‐03‐2011). Voorlopig de beste oplossing; kerncentrales zijn onmisbaar met de huidige vraag naar 
energie. 
      Noodzaak. 

Telegraaf (16‐03‐2011). Gevolgen voor Nederland nhil. 
      Borssele kan tegen een stootje. 
      Radioactiviteit richting oceaan. 
      Atoomcrisis. 

Telegraaf (17‐03‐2011). Straling over 230000 jaar verdwenen. 

Telegraaf (01‐04‐2011). Borssele geen gevaar voor waterstofknal. 

Telegraaf (02‐04‐2011). BORSSELE NIET BANG; inwonders Zeeuws plaatsje mt kerncentrale nuchter onder commotie 
na drama Japan. 

Telegraaf (14‐04‐2011). Delta blijft bij zijn leest na zeperds met duurzaamheid. 

Telegraaf (26‐05‐2011). Ook stresstest kerncentrales wordt relaxtest 

Telegraaf (27‐05‐2011). Zonne‐ energie goedkoper. 

Telegraaf (28‐05‐2011).  

Verhagen (25‐03‐2011) Persconferentie Verhagen na afloop ministerraad 25 maart 2011. Geraadpleegd op 31‐03‐
2013 via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten‐en‐publicaties/mediateksten/2011/03/25/persconferentie‐
minister‐president‐verhagen.html  

Verhagen (16‐03‐2011). Betreft uitkomsten EU‐overleg Japan. Rijksoverheid.nl 

Volkskrant (01‐03‐2011).  Kernenergie of een 'stopcontact op zee'; De provincie kiest... Groningen. Opinie en Debat; 
Blz. 20 

Volkskrant (12‐03‐2011). Verwoestende tsunami treft Japan n Beving van 8,9 op schaal van Richter n Mogelijk ruim 
duizend doden n Kerncentrales stilgelegd n Regio Nagano ook getroffen. Ten Eerste; Blz. 2 

Volkskrant (14‐03‐2011). Overleg met lidstaten over kernreactoren Europese commissie. Ten Eerste; Blz. 7 

Volkskrant (15‐03‐2011). Kernenergie. Ten Eerste; Blz. 2 

    Borssele: honderd procent veilig is een illusie; Zes vragen over de risico's van de 
Nederlandse kerncentrale. Ten Eerste; Blz. 4 

Volkskrant (17‐03‐2011).  'Leer van Japan, stop kernenergie';  

reportage nucleair gevaar Fukushima hangt boven demonstratie middelburg. Ten Eerste; Blz. 6 

Volkskrant (19‐03‐2011). Kleine risico’s met grote gevolgen; het spel en de knikkers. Economie; Blz. 19 

Volkskrant (25‐03‐2011). Opinie en Debat; Blz. 31 

Volkskrant (26‐03‐2011). Op eigen dak: een fabriekje voor stroom.  



      12. Bijlagen 

 

Danja von Salisch, april 2013  74 

Volkskrant (29‐03‐2011). Groene revolutie mist Binnenhof. Ten Eerste; Blz. 5 

           Coalitie van verliezers. Opinie en Debat; Blz. 28 

          We moeten na Fukushima tijd kopen. Opinie en Debat; Blz. 29 

          ‘Gas is het enige echter alternatief’; interview Alexander Medvedev, vicevoorzitter 
Gazprom. Economie, Blz. 21 

Volkskrant (31‐03‐2011). 'Japan is ver weg, wij lopen hier geen gevaar';  

reportage China Wil 66 kerncentrales in 2020. Buitenland; Blz. 14 

Volkskrant (05‐04‐2011). Nucleair autisme bepaalt het debat. Opinie en Debat; Blz. 28 

Volkskrant (14‐04‐2011). Kabinet: tweede centrale Borssele. Binnenland, blz. 8 

Volkskrant (16‐04‐2011). Kabinet is niet erg geloofwaardig. Opinie en Debat; Blz. 34 

        Willem Alexander, onze zonnekoning. Economie, Blz. 26 

Volkskrant (18‐05‐2011).  Hoop voor eerste generatie betogers bij kernenergieprotest;  

reportage protestactie 'Schoon genoeg van kernenergie' op de dam. Binnenland; Blz. 9 

Volkskrant (22‐04‐2011). Japanse lessen voor kerncentrale. : Binnenland; Blz. 8 

Volkskrant (30‐04‐2011). Risicoschatting vergt heel wat energie. Wetenschap; Blz. 5 

Volkskrant (14‐05‐2011). Wetenschap blz 5. 

           Kapotte kerncentrales, die zijn het echte probleem. Wetenschap; Blz. 5 

Volkskrant (18‐05‐2011). Obstakel nieuwe Borssele weg. Economie; Blz. 21 

Volkskrant (20‐05‐2011). GEACHTE REDactie. Opinie en Debat; Blz. 31 

Volkskrant (26‐05‐2011). Stresstest EU voor alle kerncentrales. Buitenland; Blz. 15 

Volkskrant (31‐05‐2011). Oppositie: kabinet moet Duitsland achterna. Ten Eerste; Blz. 7 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II Logboek dataverzameling 
 
Overheidsstukken 
NEDERLAND 
Website: http://www.rijksoverheid.nl/documenten‐en‐publicaties 
Periode: 01‐03‐2011 t/m 31‐05‐2011 
Ministerie: Economische Zaken Landbouw en Innovatie 
Type: Telkens gewisseld tussen rapporten, WOB, Kamerstukken, Regelingen, Richtlijnen, Vergunningen, 
Vergaderstukken, Wetsvoorstellen. 
Zoekterm:  

‐ Fukushima 
‐ Energie 
‐ Kernenergie 
‐ Energieproblematiek 
‐ Kerncentrale 

 
Website: http://www.rijksoverheid.nl/documenten‐en‐publicaties 
Periode: 01‐03‐2011 t/m 31‐05‐2011 
Ministerie: Geen 
Type: Geen 
Zoekterm:  

‐ Fukushima: 9 hits 
wat ik nog niet had heb ik opgeslagen 

‐ Energie tekort:  43 hits  
 niet relevant omdat het over andere zaken ging 

‐ Kernenergie: 30 hits 
o Type: kamerstukken:  15 hits 

 paar met ^ teken in de tijdlijn er bij gezet.  
 
DUITSLAND 
Website: http://www.bmu.de/themen/atomenergie‐strahlenschutz/atomenergie‐
sicherheit/internationales/fukushima‐folgemassnahmen/chronologie/ 
Periode: 1 jaar maar heb maar gebruikt in deze periode: 01‐03‐2011 t/m 31‐05‐2011 
  ik ga er van uit dat de overheid een onafhankelijk orgaan is en daarom volledig is in zijn weergave van een 
chronologische volgorde in politieke gebeurtenissen met betrekking tot kernenergie. 
Kranten artikelen 
Selectie: De artikelen worden geselecteerd op verschillende dingen: 

‐ Betreft het binnenlands nieuws (heeft het nieuws betrekking op het eigen land) 
‐ Betreft het politieke gebeurtenissen 
‐ Betreft het publicaties van onderzoeken  
‐ Betreft het meningen van mensen 
‐ Betreft het reacties op gebeurtenissen 
‐ Betreft het voorstellen 
‐ Thema’s zoals veiligheid kerncentrales 
‐ Betreft alternatieve energie  
‐ Energie tekort betreft 

 
 

NEDERLAND 
Website: http://academic.lexisnexis.nl.proxy.library.uu.nl/ 
Krant: Telegraaf 
Periode: 01‐03‐2011 t/m 31‐05‐2011 
Zoekterm:  

‐ Fukushima: 70 hits 
o Onderwerp: , governance & administration: 5 hits  
o Onderwerp: ongeclassificeerd : 54  

 dus ik heb naar alle 70 hits gekeken.  
Relevant: 14 artikelen 



      12. Bijlagen 

 

Danja von Salisch, april 2013  76 

‐ Energieprobleem: 30 hits 
 niks gerelateerd aan kernenergie 

‐ Energie tekort: 1 hit 
  over energie tekort in Japan  

‐ Kerncentrale: 13 hits,  
 Voornamelijk Duits nieuws en de rest overlap met de zoekterm ‘Fukushima’ 

‐ Veiligheid kerncentrale: 0 hits 
 Het zoeksysteem pakt geen twee woorden 

‐ Kernenergie: 44 hits  
 Ik heb gekeken naar de artikelen die ik nog niet had aangevinkt bij de zoekterm Fukushima.  
Relevant: 4 artikelen 

 
Website: http://academic.lexisnexis.nl.proxy.library.uu.nl/ 
Krant: Volkskrant 
Periode: 01‐03‐2011 t/m 31‐05‐2011 
Zoekterm:  

‐ Fukushima: 163 hits 
Relevant: 23 artikelen 

o Onderwerp:, Governance & administration: 13 hits 
 die ik nog niet had opgeslagen gingen over Duitsland. 

‐ Energieprobleem: 3 hits 
 Met betrekking op olie en Japan, niet relevant. 
Relevant: 1 artikel 

‐ Kerncentrale: 213 hits 
 Veel overlap met Fukushima, het is veel om te bekijken 

o Onderwerp:  Governance and administration: 20 hits.  
 Nu kijken welke ik nog niet heb gehad en interessant zijn  
Relevant: 3 artikelen 

‐ Veiligheid kerncentrale: 0 hits 
  heb er wel op gelet in de selectie bij de andere artikelen 

‐ Kernenergie: 108 
 geen relevante nieuwe resultaten naast ‘Fukushima’ en ‘Kerncentrale’  

‐ Turkenburg: 7 hits 
 academicus, bleek uit interview met Dirk Bannink dat dit een belangrijk persoon was. 
Relevant: 2 artikelen 

‐ Kloosterman: 2 hits 
 Hoogleraar, bleek uit interview met Dirk Bannink dat dit een belangrijk persoon was. 

 
DUITSLAND 
In het systeem van Lexis Nexis zaten de ‘Frankfurter Algemeiner’ en ‘Die Bild ‘niet in het systeem. Dat waren de 
grootse dagbladen van het land. Nu heb ik ‘Die Welt’ en ‘Spiegel’ gekozen.  
Website: http://academic.lexisnexis.nl.proxy.library.uu.nl/ 
Krant: Die Welt 
Periode: 01‐03‐2011 t/m 31‐05‐2011 
Zoekterm:  

‐ Fukushima: 397 Hits 
o Onderwerp: Governance & Administration 187 hits 

 Deze zijn bruikbaar en dekken tevens de onderwerpen politics & elections bevinden zich ook 
daarin.  
Relevant: 50 artikelen 
Opmerking: er zijn veel artikelen over kernenergie, per dag soms wel 7 en dan alleen nog met 
betrekking tot het bovenstaande onderwerp. Ik heb geprobeerd mij te beperken niet meer dan 4 
per dag.  
Woorden die veel voorkomen zijn ‘energiewende’, ‘angst’, ‘atomwende’, ‘katastophe’ 

‐ Energiewende: 126 hits 
‐ Onderwerp: Governance & Administration: 102 

Relevant: 15 artikelen  
‐ Atomwende: 23 hits 

 Veel overlap met vorige gegevens 
Relevant: 4 artikelen de rest had ik al in Fukushima gedaan of was niet relevant 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Energieverbrauch: 63 hits 
 Omdat dat in het partijprogramma geprobeerd wordt om terug te dringen. 
Relevant:  2 artikelen 

 
 Onderwerpen die ik al vaak tegen gekomen ben en daarom niet nog eens op zoek zijn: 
‐ Verhoogde kostprijs energie 
‐ Alternatieve energie 
‐ Tekort aan energie in Duitsland 

 
Website: http://academic.lexisnexis.nl.proxy.library.uu.nl/ 
Krant: Der Spiegel 
Periode: 01‐03‐2011 t/m 31‐05‐2011 
Zoekterm:  

‐ Fukushima; 170 hits.  
 Het was niet mogelijk te selecteren op een onderwerp. Vooral veel artikelen over wat er nu werkelijk in 
Fukushima is gebeurd en of dat dan wel weer waar is. Ik kijk weer naar binnenlands nieuws, meningen en 
politieke gebeurtenissen.  
Relevant: 19 relevant 

‐ Energiewende: 25 hits 
Relevant: 5 artikelen 

‐ Atomwende 8 hits: 
 veel overlap met voorgaande zoekacties 
Relevant: 3 artikelen 

‐ Energieverbrauch: 7 hits 
 geen relevante artikelen. 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III Topic lijst interview 
Interview Dirk Bannink 
28‐02‐2013 
 
Inleiding: 

‐ Voorstellen (studie) 
‐ Interview opnemen 
‐ Bachelor scriptie 
‐ NL/ DE besluitvorming drie maanden na Fukushima 
‐ Kingdon besluitvormingsmodel 

 
Volgorde introduceren 
Laka 
 

1. Kunt u mij eerst vertellen wat voor organisatie het Laka is en wat zij doet? 
 

2. Wat is uw rol daarin?  
 

3. Waarom bent u tegen kernenergie? 
 

4. Vindt u dat Laka gezien kan worden als een belangengroep of een actiegroep?  
 
Rol Laka bij Fukushima 

 
5. Wat is hun rol geweest in de tijd van de Fukushima ramp? 

Hoe kan die rol zo vorm nemen? 
 

6. Waar loopt hij tegen aan in de strijd tegen kernenergie in Nederland?  
 

7. Is er contact tussen andere anti kerncentrale organisaties zoals Greenpeace? En hoe verloopt dat contact? 
 

8. Contact met academici. Zo’n artikel als u mij gestuurd heeft, is dat wetenschappelijk, of een opinie stuk? 
 
Rol Politiek 
 

9. Wat is volgens u de rol van de ministers en de president geweest? 
(in artikel staat dat de discussie gedepolitiseerd is) 
 

10. En de politieke partijen die een aandeel in de Tweede Kamer hadden? (oppositie, waarom konden die geen 
invloed uitoefenen?) 

 
Belangengroepen 
 

11. Welke belangengroepen zijn er? 
 

12. Hoe ligt volgens u de verhoudingen tussen de overheid en grote bedrijven zoals EPZ (Elektriciteitsproducent 
zorgt voor exploitatie van kernenergie) , Delta (energiebedrijf), Euratom (Europe Atomicenergy 
Community).  
 

13. Wie beslist volgens u of er een nieuwe centrale gebouwd wordt of niet (die bedrijven of de overheid?)/ wat 
is de rol van de overheid in de besluitvorming (regering)? 

 
 
Tijdlijn 
Ik heb een tijdlijn gemaakt van gebeurtenissen vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2011. 

14.  Ik  
 
Brede Maatschappelijke discussie 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15. werd kort in het artikel aangehaald, Kunt u mij vertellen wat het inhoudt? 
 

16. Bijdrage aan dat de bevolking gewend was aan het idee van kerncentrales? 
 
Afsluiten 

17. Ten slotte, denkt u dat ik dingen nog gemist heb, of wilt u ergens nog meer over uitweiden? 
 
 
 
Participanten 
 
Problemen:  

‐ Lobby groepen/ activisten 
‐ Academici/ onderzoekers 

 
Oplossingen (alternatives) 

‐ Ambtenaren 
‐ Academici/ onderzoekers 
‐ Belangengroepen 

 
Politiek (agenda) 

‐ President/ premier 
‐ Ministers 
‐ Politieke partijen 
‐ Publieke opinie 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IV Coderingen 
1. Nederland 

1.1 Problemen 
1.1.1 Energietekort/ Teveel energie 
verbruik (milieu) 
1.1.2 Veiligheid Kernenergie/ 
kerncentrales 
1.1.3 Overig (vaak kosten energie) 
1.1.4 kernramp is geen probleem, 
NL is al veilig 
 

1.2 Oplossingen 
1.2.1 Kerncentrales bouwen 
1.2.2 Alternatieve energie 
1.2.3 Sluiting kerncentrales 
1.2.4 Veiliger maken  
1.2.5 Overig 
 

1.3 Politiek 
1.3.1 Verkiezingen 
1.3.2 Scoren bij bevolking 
1.3.3 Agenda vorming 
1.3.4 Overige politieke 
gebeurtenissen 
 

              1.4 Policy window (ramp/ symbool) 
1.5 Softening up proces 
 

Participanten Nederland 
 

A. Academici/ onderzoekers 
B. Belangengroepen 
C. Media 
D. Politieke Partijen 
E. Publieke Opinie 
F. President 
G. Ministers 
H. Ambtenaren 
I. Overig 
J. Entrepreneurs/ bepleiters 

 
 
 
 
 
 
 

2. Duitsland 
2.1 Problemen 

2.1.1 Energietekort/ Teveel energie 
verbruik 
2.1.2 Veiligheid Kernenergie/ 
kerncentrales 
2.1.3 Overig 
2.1.4 Kosten energie (of te weinig 
geld) 
2.1.5 oplossingen helpen niet 
2.1.6 is al veilig 
2.1.7 milieu probleem 
 

2.2 Oplossingen 
2.2.1 Kerncentrales bouwen 
2.2.2 Alternatieve energie 
2.2.3 Sluiting kerncentrales 
2.2.4 Overig 
2.2.5 energieverbruik verminderen 
2.2.6 veiliger maken/ test 
 

2.3 Politiek 
2.3.1 Verkiezingen 
2.3.2 Scoren bij bevolking 
2.3.3 Agenda vorming 
2.3.4 Overige politieke 
gebeurtenissen 
 

2.4 Policy window (ramp/ symbool) 
2.5 Softening up proces 

 
Participanten Duitsland 
 

a. Academici/ onderzoekers 
b. Belangengroepen 
c. Media 
d. Politieke Partijen 
e. Publieke Opinie 
f. President 
g. Ministers 
h. Ambtenaren 
i. Overig 
j. Entrepreneurs/ bepleiters
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V Interview met de heer Bannink 
Interview Dirk Bannink van laka 
28‐02‐2013 
D: Danja 
B: Bannink 
 
Intro 
D: Ik doe bestuurs‐ en organisatiewetenschap in Utrecht, en dan ja, bestuur je eigenlijk publieke organisaties in de 
context va.. in de bestuurlijke context en in de maatschappelijke context. Dus bestuurskunde gaat echt vooral over de 
overheid enzo, wij kijken ook meer naar de organisatorische kant omdat je eigenlijk altijd met beide te maken hebt 
B: ja, jaja 
D: en dat niet zo.. ja vanuit 1 kant kan zien. En, ik zit nu in mijn derde jaar dus ik schrijf nu ook mijn bachelor scriptie. 
En daar besteed ik heel wat uren aan. [lachen] 
B: dat is ook de bedoeling waarschijnlijk 
D: ja precies. Ja na ja mijn interesse is gewekt, eigenlijk dezelfde vraag die daar wordt gesteld,maar dat artikel had ik 
nog niet gevonden eerder. Ehm, over hoe, hoe het inderdaad kan dat twee landend ie zo veel op elkaar lijken, even ver 
weg van Japan, en ook een christelijk een liberale partij in de regering toch zo’n verschillende beslissingen maken na 
zo’n ramp. En daarom heb ik besloten om de besluitvorming te analyseren, dat past natuurlijk ook bij mijn studie, 
daar doe ik de leerkring Governance Democratie en Verantwoording, dat zegt u waarschijnlijk niet heel veel.. 
B: jaa, maar ja ehh ik kan me er iets bij voorstellen 
D: daarom ga ik meer die richting op, en dan heb ik gekozen om van 2 maart tot 31 mei 2011, die tijd, dat tijdsbeste te 
nemen omdat het anders niet behapbaar wordt voor 1 student in die periode. Dan heb ik ook een theorie van Kingdon, 
ene meneer die een theorie over besluitvorming heeft bedacht.  
B: o oke, 
D: aan de hand daarvan ga ik er dingen over zeggen. En, ehm ik zou eerst wat willen weten over, ja de organisatie, 
Laka en uw rol daarin, dan ook over de rol, of Laka überhaupt een rol gespeeld heeft bij Fukuhima, na de kernramp 
wat ze dan gedaan hebben. En dan was ik benieuwd wat u denkt over de rol van de politiek en eh bepaalde 
belangengroepen. Ehm, en dan tenslotte nog in het artikel stond nog iets over de brede maatschappelijk discussie. 
B: ja, dat is al wel lang geleden hoor 
D: ja? 
B: ja, nou ja dat was begin jaren 80, als dertig jaar. 
D: dat is wel lang inderdaad. Maar ja ook inderdaad dingen die daarvoor gebeuren, ook dat een deel van de 
besluitvorming al klaar lag heeft natuurlijk invloed op wat er in die tijd gebeurd is. Het is niet zo dat het uit de lucht 
komt vallen 
B: dat gaat hier ook een beetje op in he, ja [wijst naar artikel van Laka dat op de tafel ligt] 
D: ja precies 
B: maar wel heel weinig. 
 
Laka 
D: nou dan zou ik eerst willen beginnen, nou  wat voor organisatie is Laka? 
B:Laka is een vrijwilligersorganisatie, er werken alleen maar vrijwilligers. Vanaf het begin. We zijn opgericht in… ehm 
begin jaren 80.. officieel 1981, maar daarvoor waren we, waaronder ik allang met kernenergie bezig en, waren we ook 
opzoek naar onafhankelijke informatie. Want dat is eigenlijk het doel van Laka: om onafhankelijke informatie 
beschikbaar te stellen voor iedereen. En dat was toen nog een stuk ingewikkelder dan nu, ehm want dat ging alleen 
om informatie op papier. Toen had je nog geen internet en computers. De meeste informatie, vrijwel alle informatie 
die je las was informatie die of van de overheid kwam of van de nucleaire industrie. Dus er waren heel weinig bronnen 
van kritische wetenschappers of van actiegroepen. Dat begon toen net te komen, maar er waren eigenlijk geen 
organisaties die dat beschikbaar stelden voor mensen die  dat nodig hadden. En i n dat gat is Laka gedoken. Ehhm 
D: en de naam was eerst idd, u had mij verbeterd, anti 
B: ja Anti Kernenergie Archief 
D: Maar, ehh, hoe past dan de naam bij de onafhankelijke informatie? 
B: ja nou jaja . kijk nou ehm we hebben altijd ehm. Laka is in [stilte] als als ehm instituut, als rechtspersoon in ’89 
opgericht en toen is het Laka gaan eten en toen zijn we eigenlijk achteraf  zijn we ehm, termen gaan verzinnen voor, 
zijn we afkortingen gaan verzinnen voor laka. Een daarvan was het Landelijk AntiKernenergie Archief, of Landelijk 
Kernenrgie Archief. En dan LA van landelijk. 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D: o ja, oja 
B: ehm, want ehm, daarvoor heette het eigenlijk gewoon Kernenergie Archief.  
D: ja 
B: en het was niet landelijk, het heette gewoon het kernenergie archief. Dus er is een tweestrijd, dus ook historisch 
gezien, wat Laka nu precies betekende.  Was dat Landelijk Anti kernernergie Archief of Landelijk Kernenergie Archief? 
En ehm maar al heel lang gebruiken we die die afkortingen niet meer als woord maar niet meer de thermen er bij net 
als dat niemand meer weet wat de VPRO betekent, of de KRO 
D: nee 
B: nou ja de KRO zal nog wel lukken 
D: ja, maar wat betekent het voor u? Betekent het voor u ook ja, objectieve informatie, of  
B: nou ik geloof niet in objectieve informatie, maar ik geloof in neutrale, dat is al iets beter voor te stellen. Maar ehm ik 
ik bedoel, natuurlijk heeft iedereen belangen, een bepaalde achtergrond en werkt in een bepaalde situatie en daarom 
eh, eh, is onze, zou je kunnen zeggen. Onze informatie net zo gekleurd als welke info dan ook. Maar waar toen heel 
weinig aandacht voor was, was de negatieve kanten van kernenergie. Omdat de informatie voornamelijk gedomineerd 
werd door, door instituten die belangen hadden bij kernenergie. En dat was een soort tegenwicht wat er erg 
belangrijk vonden, die andere kanten. En natuurlijk hebben we ons vee meer gericht op de negatieve kanten van 
kernenergie, dan de positieve kanten van kernenergie 
D: ja 
B: ook al zijn die erg moeilijk te vinden, maar… 
D: [lachen] ja… 
  En wat is uw rol in de organisatie?  
B: nou ja ik heb het opgericht samen met anderen, en eeh en… ehm op dit moment zijn we niet zo groot als we 
weleens geweest zijn. Met het aantal vrijwilligers enzo. 
D: Want hoe groot zijn jullie nu? 
B: we zijn nu met vijf vrijwilligers die er wel redelijk veel tijd in stoppen hoor.  
D: en zijn dat ook de vrijwilligers die het mee opgericht hebben? 
B: nee dan ben ik de enige, en dat betekent sowieso dat mijn positie hier ehm ehhh.. anders is omdat ik heel veel weet 
over het archief en ook over kernenergie. Ehm, ik doe eigenlijk, nee dat is niet waar… ik doe het meeste de informatie 
naar buiten toe. Dus dit soort dingen, lessen geven op scholen, praatjes houden. Ehm, er zijn andere mensen die veel 
meer aan eht documentatiecentrum doen dan ik.  
D: [humt instemmend] 
B: Maar ja, ik denk dat ehm ik , ik bedoel ik ben een vraagmaker over de organisatie en kernenergie, dus dan heb je 
sowieso al een bijzondere.. een andere rol dan anderen. 
D: ja 
B: maar we hebben, we proberen wel in een platte structuur te werken dus we hebben geen directeur. 
D: nee, en  ehm hoe zit dat, hebben jullie. Je zei dat jullie wat kleiner zijn dan eerst, is dat het aantal werknemers of 
werken jullie ook met leden of geabonneerde? 
B: ehm nee. 
D: hoe zit dat? 
B: we werken met donaties end at is, em dat is ongeveer even veel als altijd. Ook donateurs dan, mensen die 
regelmatig geld geven. Dat is ongeveer even veel als altijd. Er valt weleens iemand af of komt weleens iemand bij. Daar 
zit niet heel veel beweging in. Maar daar hebben we ook heel lang niks aan gedaan, 20 jaar of zo hebben we ons niet 
bemoeid met donateurbeleid, donateurwerving. Dar zijn we de laatste tijd wel meer aan het doen. 
D: hmh hm 
B: ehm, wat was de vraag ook al weer? 
D: ja ehm, wat jullie ehm, hoe jullie met leden of.. 
B: ehm ja o ja we waren groot… 
Ja nou dat hangt voornamelijk van vrijwilligers af.  
D: o ja 
B: en dat is ehm, dat is dat was in bepaalde periode makkelijker om werkloos te zijne ndn had je veel tijd  
D: o ja en dan ga je eerder vrijwilligerswerk doen 
B: dan ga je eerder vrijwilligerswerk doen 
Of ehm.. weet je veel studenten die gestopt waren met studeren en dan een paar jaar vrijwilligerswerk gingen doen, of 
ehh naja die gegrepen werden door het onderwerp en.. dus dat is ehm de wel, dat is wel veel minder, nou ja veel , we 
zijn hooguit met 10/12 geweest denk ik..  
D: o ja 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B: maar een andere reden daarvoor, een belangrijke reden daarvoor, is dat kernenergie heel lang uit het publieke 
debat is verdwenen. In de jaren 90 en begin van de jaren  0 was er geen publiek debat over kernenergie, en dan merk 
je ook wel aan mensen die, aan het aantal mensen die met kernenergie bezig willen zijn. Dat is ook een belangrijke 
reden. 
D: o oke, en geven jullie ook een tijdschrift uit? Of  
B: nee 
D: want hier staat ook… [wijst naar het Laka artikel op tafel] 
B: nee wij publiceren ook…. Nou Blue monitor is een tijdschrift dat we niet uitgeven maar waar ik 23 jaar de redactie 
voor heb gedaan en 17 jaar de eindredactie. 
D: oke, maar het is wel echt een andere organisatie 
B: het is wel een andere organisatie. En eh dat was ook mijn inkomen. En dat is, maar dat is daarom daar, dat is nu 
gestopt. Niet het blad maar mijn betrokkenheid daarbij. En verder geven we geen, we hebben heel lang geen tijdschrift 
uitgegeven, we geven nu een digitaal ehm nieuwsoverzicht van wat er voor nieuwe is van kernenergie in Nederland. 
Heel specifiek over kernenergie in Nederland 
D: en dat is op de website toch 
B: nou het is een email lijst 
D: oh 
B dat is, dat is ook ehm een aantal van die dingen komen dan op de website, maar de email abonnees ontvangen wel 
meer dan op de website komt. Dat is denk ik ook en redelijk goed overzicht was er in, of ehm tussen maart en mei 
2011… 
D: toen gebeurd is… 
B: ja wat er toen gebeurd is. Waar, wat er in de pers is eh is verschenen maar ook wat eri n dekamer, is behandelt. En 
daar is een archief van en daar kun je in kijken 
D: ja want ik heb ook zelf een tijdlijn gemaakt, maar ik weet niet ehh… die ga ik er dan nog wel even naast , naast jullie 
archief leggen 
B: ja.. ja 
 
D: en.. inderdaad, u zegt dat het een archief is. Maar vind u ook dat het Laka gezien kan werken als een belangengroep 
of een actiegroep? 
B: op bepaalde momenten hebben wij ons meer geprofileerd dan op andere momenten, we hadden een periode 
waarin, waarin  er heel weinig gebeurde rondom kernenergie, toen hebben we ons neutraler opgesteld, wat minder 
als actiegroep, we stellen ons nooit heel erg als actiegroep op, maar ehm minder openlijk acties gedaan dan op andere 
momenten. En vooral rond Borssele 2, de laatste plannen zegmaar. Zijn we wel.. was het wel een strategische 
afweging om veel om ons veel duidelijker te profileren als ook een actiegroep. 
En hoe hebben jullie dat gedaan? 
B: ehm door deel te nemen in allerlei verbanden en allerlei platforms, maar ook door zelf allerlei activiteiten te 
organiseren en  
D: en wat voor platforms en activiteiten zijn dat 
B: de platforms, nou ja de platforms, wij zijn mede oprichter van “Borssele 2, Nee” wat een regionale groep was in 
Zeeland maar ehm, waar wij voordat het opgericht werd vrij veel bij betrokken waren. We zijn mede oprichter van 
“Schoon genoeg van Kernenergie” dat ben je vast ook tegen gekomen. Dat is het platvorm dat de manifestatie op de 
Dam georganiseerd heeft 
D: o ja 
B: met 10 000 mensen, ehm en, 
D: wanneer was dat de manifestatie? 
B: 16 april 2011, vlak na, of nou ja een maand na Fukushima. Eh en we, ehm, we hebben het, we zijn een dragende 
kracht en hebben dat toen opnieuw leven in geblazen. Dat is het Landelijk Platvorm tegen Kernenergie. Dat bestaat 
eigenlijk al bijna,,, heel lang. Maar daar was niemand meer mee bezig en er waren nog maar heel weinig 
vergaderingen waar mensen naar kwamen.  
D: dus dat hebben jullie weer een beetje op.. 
B: ja dat we hebben we weer 
D: ja nieuw  leven ingeblazen. 
B:ja en verder hebben we ehm… ja we zijn, we doen graag dingen samen met anderen. We hebben wel alleen een 
aantal affiches gemaakt na Fukushima over veiligheid van Kernenergie. Maar waar we, wat we erg belangrijk vonden 
in dat stadium was het organiseren van Locale groepen rond het thema van kernenergie, dat was bijna helemaal weg. 
Er waren nog een paar landelijke organisaties met kernenergie bezig maar ook heel weinig. Maar eigenlijk helemaal 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geen locale groepen meer en, en we vinden dat locale erg belangrijk 
D: en waarom? 
B: dan mensen lokaal in hun eigen omgeving iets gaan doen aan iets wat hun niet zint. Dat is eigenlijk, zichzelf 
organiseren of zich medestanders organiseren. Maar het liefst mensen die ze toch al kennen. Dat soort theorie. En we 
hebben een aantal decentrale actiedagen georganiseerd. Zo noemen we dat dn, waarop in , in 15, en de tweede keer 20 
plaatsen wat gebeurde, 
D: maar wel gelijk?  
B: op een moment ja, op een moment. En ook hetzelfde, ongeveer hetzelfde. 
D: Maar dat niet iedereen naar Den Haag moet komen, maar in hun eigen 
B: omgeving 
D: Plek.. ja 
B: ehm nou ja dat was in het kort wat, wat ja denk ik. Nou ja Borssele 2, Nee. Was in 2009, of zo, 2010. Dat weet ik niet 
precies wanneer dat begon, kan ik wel heel makkelijk opzoeken hoor 
D: ja want toen zijn eigenlijk  al die plannen al een beetje begonnen 
B Ja, ja toen die plannen begonnen zijn we eigenlijk, ja want ik bedoel toen we kenden sowieso weel mensen in 
Zeeland. En toen zijn we, eh toen zijn we daar vrij snel ingesprongen om te proberen dat te organiseren. 
D: ja en bijvoorbeeld met Greenpeace, hebben jullie daar ook een soort van contact mee of? 
B: ja we hebben op  zich wel best goede contacten met Greenpeace maar niet op een structureel niveau. Ik bedoel we 
kennen elkaar en komen elkaar tegen en  ehm, Greepeace zat bijvoorbeeld ook in dat “Schoongenoeg van 
Kernenergie” Daar hebben zij heel goed werk gedaan. Wat ehm wat voor Greenpeace ook wel anders was dan 20/10 
jaar geelden.. want toen werkten ze veel minder in andere verbanden of andere platforms zitten en waren ze veel 
meer solistisch bezig. 
D: oke 
B: en ehm eigenlijk was dit ehm voor ons en mensen die heel lang met kernenergie met bezig waren een trendbreuk 
[vrouw komt binnen die een veger nodig omdat een glas in de keuken is gevallen 16:52‐ 17:09] 
B: ja dat was wel een trendbreuk vonden we. Of dat dat dat, 
D: dat ze dat nu wel een beetje 
B: dat ze daar nu ook geld en energie in staken en niet alleen in naam mee deden, maar echt ook.. ja ze hebben heel 
goed werk gedaan. 
En, maar verder is, zijn de groepen die met kernenergie bezig zijn zijn maar heel weinig en dat is eigenlijk ook niet 
heel erg vernadert door de plannen rond Borssele. Die zijn gewoon in de Jaren 80 , zijn alle milieuorganisaties 
opgehouden met kernenergie, als als onderwerp in hun campagne. En ehm.. 
[ komt iemand binnen: sorry dat ik stoor, een vrijwilliger van Laka en stelt zich voor. 17:42‐ 18:01] 
B: en die, en die zijn eigenlijk  ook  niet weer stantepede, of misschien kan dat ook niet bij grote organisaties zoals 
milieu defensie, of milieu.. allemaal. En misschien duurt het ook weer heel lang voor ze campagne kunnen starten rond 
een nieuw thema omdat ze geld bij moeten zoeken en ehm. Maar milieu defensie oppert laatst, gingen ze wel weer 
mee doen met eh, met “schoongenoeg van Kernenergie” 
D: en laatst, dus dit jaar of vorig jaar? Ja ehm vlak voordat, dat  dat was al na Fukushima. En dat dat had veel meer met 
Fukushima te maken dan de plannen rond Borssele 2. Dat ze toen mogelijkheden zag om, om met een nieuw, met 
kernenergie bezig te gaan omdat het ineens weer in de  belangstelling stond. 
D: en ehm,inderdaad als jullie dan contact hebben met Greenpeace hoe verloopt dat contact dan? Is het zo dat jullie 
samen bijeenkomen en gaan zitten 
B: ja soms, komen zie hier of wij komen daar of, ehm of we ontmoeten elkaar op een vergadering die zij of wij hebben 
georganiseerd of die anderen hebben georganiseerd. En verder via de telefoon en mailen. 
D: ja oke 
B: maar er is geen regelmatig overleg, met e met, behaalde eh dat Landelijk Platvorm is geen regelmatig overleg meer 
rond kernenergie. 
 
D: oke en ehm, bijvoorbeeld zo’n artikel als dit [wijst naar het artikel van Laka dat op de tafel ligt] , is dit dan, door wie 
is dat dan geschreven, of misschien  in samenwerking met… 
B: nee dat is duidelijk door ons geschreven.  
D: en wat voor vorm heeft het dan?is het ehm, het klinkt, het zie ter best wel feitelijk uit, maar er staan geen directe 
verwijzingen in. Kan je het dan wetenschappelijk noemen, of meer opiniestuk of .. ehm 
B: ja dat wet ik niet ik  heb geen verstand van wetenschap natuurlijk 
D: [lachen] 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B: ja.. maar ik denk dat niet dat het aan de wetenschappelijke normen voldoet als je dat heel srikt ziet. Maar ja, ik ik 
een goed onderbouwd opiniestuk zal het wel zijn. Ik bedoel het is… na ja we hebben er wel wat voor gelezen zegmaar 
en nagedacht, dat vooreigenlijk 
D: ja 
B: want ehm, naja daar is nog heel weinig over geschreven en ehm naja we hebben het voornamelijk geanalyseerd 
dan. Waarom zijn die.. want de verschillen na Chenobyl, 25 jaar eerder waren precies omgedraaid 
D: ja 
B: dus ehm ja hoe komt dat? Ja daar hebben we redelijk over nagedacht 
D: ja, en ehm hebben jullie wel bijvoorbeeld contacten met wetenschappelijk onderzoekers die bijvoorbeeld iets 
onderzoeken over kernenergie dat je echt, dat je echt het afval niet kan verwerken of… 
B: naja jawel, we hebben wel ehm contacten met, we hebben wel regelmatig contacten met wetenschappers. Maar 
ehm. Wat we ook doen is wetenschappers te woord staan die  onderzoek komen doen. 
D: ja oke, 
B: en daar zijn ehm naja kijk, de rol van informatie op papier is heel erg veranderd sinds jaren 80. En zodoende is onze 
rol ook wel verandert. Ik bedoel we doen nog maar erg weinig met heel individuele info vragen van scholieren weet je 
wel wat vroeger heel veel was dat gebeurd eigen;lijk niet meer. Die vinden dat wel op interview al hebben wij daar 
onze vraag bij, maar die gaan niet meer twee kopietjes vragen, weet je dat gaan ze gewoon niet doen weet je, of dat 
komt niet eens, dat is niet hun belevingswereld. 
D: ja daar heb ik ook nog niet nagedacht. 
B: ja dat is wel erg verandert. Onze clientèle heeft zich wel verplaatst naar de meer historische kant, maar niet zozeer 
D: wat er nu gebeurd is 
B: ja ook wel, maar dat zijn niet de mensen die hier komen om dat te onderzoeken. Ik bedoel die, die nemen een 
abonnement op kernenergie nieuws, weet ik, of naja, zoiets 
D: en contacten met de media, hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie bijvoorbeeld een krant waar jullie, een goed contact 
waar jullie vaak kunnen publiceren 
B: Nee het lukt ons niet heel erg om, we hebben met de Nederlandse samenvatting erg veel moeite gedaan om dit 
gepubliceerd te krijgen , en dat is niet gelukt. Niet in een dagblad en niet in een weekblad. Wat wel verwacht zouden 
hebben 
D: en waar liep je dan tegen aan daarbij? 
B: ehm, 
D: want het was natuurlijk wel een hot thema, want naja 
B: een jaar later natuurlijk 
D: naja op zich 
B: ja naja dan zeggen ze vorige week hadden we iets over kernenergie, of we hebben al een opiniestuk over 
kernenergie. 
D: ze wimpelen het eigenlijk af 
B: ja ze wimpelen… kijk ook de laatste jaren wanneer kernenergie wel weer in het publieke debat is, is ehm is de 
aandacht van de media om dingen daarover te publiceren is ehm neemt gewoon is gewoon f genomen, maar media is 
ook veel meer dan vroeger een kort stukje van een persbericht of een persbureau, en ehm achtergrond. 
D: alleen op Zaterdag, wat groter 
B: ja maar dan wel alleen eigen Journalisten want die moeten ze betalen, of ze kopen de New York time. Want ehm, ik 
kan me voorstellen dat de freelancers ineens een moeilijke tijd hebben. Ik bedoel het gemiddelde duurloon van 
ZZP’ers is met 50 procent afgenomen de laatste jaren 
D: ja,? Ehm ja.. 
 
D: even kijken, ik heb ook vragen over de rol van de politiek. Daar zit jij natuurlijk zelf niet in.  Maar ik kan me 
voorstellen dat je er wel heel veel over wet omdat je natuurlijk veel gelezen hebt. En ik ben eigenlij k benieuwd wat jij 
denkt dat de rol van de premier en ministers is geweest in de besluitvorming? Dus, dus wel echt rondom Fukushima, dus 
over Borssele 2. Wat hun invloed daarop is geweest? 
B: nou ik denk dat, en dat proberen we hier ook duidelijk te maken. Dat een groot verschil na Chernobyl is, dat na 
Chernobyl er een groot middenveld was, een maatschappelijk middenveld wat deel uit maakte van, waar ze niet 
omheen konden eigenlijk. En dat er na Fukushima helemaal geen middenveld was als machtsfactor.  
D: nee, en met het middenveld bedoelt u politieke partijen.  
B: nee en dan bedoel ik eigenlijk maatschappelijk middenveld, civil society die zich met kernenergie bezig houdt. Als, 
als machtsfactor. En ehm dus hebben, naar mijn mening de politici het zelf kunnen regelen, na Fukushima. In 
tegenstelling tot na Chernoby. 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D: ja 
B: en in tegenstelling tot Duitsland, want daar was wel een enorm groot maatschappelijk middenveld een een grote 
publieke discussie. 
D: ja moet die Grunen 
B: ja met die Gruhnen ook, maar vooral ook op staat. Waren enorm grote demonstraties. Dus daar moesten ze 
rekening mee houden. En in Nederland dar die half man en een paarde kop die naar de demonstraties kwamen, 
behalve op de Dam waar echt 10 000 mensen kwamen wat echt super was. Maar ja dat dat is dan maar  een moment 
en als zich dat niet omzet in druk vanaf de basis in politieke partijen bijvoorbeeld maar ook in andere organisaties die  
politici wel mee te maken hebben, dan eh dan kunnen ze het gewoon zelf… 
D: doen 
B: ja den hebben ze geen last van anderen. En en Verhagen, vooral minister verhagen was natuurlijk echt… ehm, ja.. 
een enorme Kernenergie fanaat. 
D: ja ik wilde hem nog interviewen maar hij is op vakantie, jammer 
B: o ja ja, hij heeft een nieuwe baan, Bouwens Nederland of zo? 
D: ja als hij terug komt van vakantie. Ja heel jammer.  
B: maar heb je zo weinig tijd dan? Dat je niet kan uitstellen tot na de vakantie? 
D: ja 19 april moet ik al mijn scriptie inleveren dus, eind maart moet ik al mijn concept versie af hebben. 
B: hoe lang is hij dan op vakantie dan? 
D: ja tot eind maart begin april, dus kan ik geen data verzamelen helaas. 
Maar hij is dus idd ook persoonlijk, zijn persoonlijke mening speelde ook een rol. 
B: ja kijk hij was op het arrogante, ja nee niet eens op het arrogante af, hij was zo arrogant dat hij absoluut niet 
geïnteresseerd was in andere visie en in feiten die niet met de zijne strookten. 
D: want de opositie was ook tegen kernenergie. Dat heb ik in elk geval begrepen uit het stuk 
B: ja nou in de kamer, er was geen meerderheid denk ik. Ik bedoel het, nee er was sowieso geen meerderheid want 
PVV was, die zag de strijd tegen kernenergie als een symbool van alles wat vies en voos was uit de jaren 70 en 80. En 
de Milieubeweging, alleen van het woord kregen ze al de stuiptrekken van. En dat heeft natuurlijk de druk op 
Verhagen wel vergoot om, om door te gaan met kernenergie. Kernenergie was gewoon het symbool van het kabinet en 
zeker ook van de PVV, van het kabinet gewoon 
 
D: en hoe kan het volgens u dat ehm dat om kernenergie in Nederland kan ik wel zeggen een beetje een ding hangt 
van, ja of dat het niet heel populair is, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel in Duitsland is het wel een beetje populair om 
tegen kernenergie te zijn. 
B: o ja jajaja, ja kijk ik denk dat, wat wat we in Duitsland zien en wat we in Nederlands absoluut niet zien en daar 
hebben we duidelijk iets fout gedaan, dat is ook dat bij de jeugd een behoorlijke afkeer tegen kernenergie is. En dus 
ook een enorme interesse in het onderwerp en ehm, ja de mensen die hier nog in NL met kernenergie bezig zijn is e 
generatie 80 of generatie 90 op zijn hoogst.  
D: en hoe komt dat denkt u? 
B: tja, tja, tja, daar hebben we natuurlijk veel over nagedacht. Wat van belang is, ik bedoel, ik denk dat we hier relatief 
gezien, laat overgeschakeld zijn op sociale media. Dat we die, die ontwikkeling gemist hebben. 
D: gewoon in de hele anti‐kernenergie? 
B: ja in de hele anti‐kernenergie beweging, zegmaar de generatie die, de mensen die het toen, die er toen mee bezig 
waren hebben de sociale media heel lang links laten liggen 
D: wanneer is dat opgekomen 
B: dat is relatief laat op gekomen, Facebook is misschien 5 jaar geleden. Maar het hele.. ik weet niet meer wat we 
daarvoor hadden 
D: Hyves, 
B: dat het hele internet… wat? 
D: Hyves 
B: Hyves! Ja was dat daarvoor?  
D: ja, nou ja je merkt al, ik bemoei me er ook heel weinig mee. Dat is een verschil met Duitsland denk ik. Maar dat heet 
deels te maken, met dat toch al mensen  in die beweging waren die daar toch al mee bezig waren dus in een latere 
generatie. En dat heeft ehm, waarschijnlijk veel te maken met een jaarlijks terugkerend event in Duitsland en dat 
waren de kernafvaltransporten naar een bepaalde plaats in Duitsland, namelijk Gorleben 
D: En is dat nog steeds? 
B: nee dat was twee jaar geleden voor het laatst en dat gaat nog wel komen. En daar nemen duizenden mensen aan 
deel die daar dan gaan kamperen  drie dagen en daar dan op het spoor gaan om het tegen te houden en ehm.. dat was 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heel erg aantrekkelijk ook voor, naja jonge mensen blijkbaar om daar met vrienden naar toe te gaan en daar in een 
tentje te slapen en  op de weg en, al hoewel het wel in de winter was, de tweede week van November 
D: en Duitsland… doet dat sowieso sneller heb ik het idee. In NL gaan ze niet ‘helemaal’ een tent pakken 
B: Ja dat is helemaal uit, maar dertig jaar geleden deden ze dat niet elk weekend zou ik zeggen maar deden ze dat toch 
een paar keer per jaar. Of naj een vaker dan een paar keer per jaar. Maar dat is echt helemaal, die slag hebben we 
helemaal gemist om dat in stand te houden. En dat heeft te maken met toch dat mensen ene voorbeeld hebben dat het 
leuk is. En dan op school, er zijn daar heel veel scholieren bij betrokken, je hebt daar scholieren demonstraties van 5 
000 mensen of zo, jongeren 
D: en die kunnne ook wat zegge ‘ wij zijn de jongere generatie en willen geen afval’ 
B: ja en die praten er dan weer over op school en als ze dan terug komen hebben ze het met hun vrienden die niet mee 
geweest zijn er over en dat is een belangrijke reden geweest waarom een  vrij grote groep jongeren betrokken is 
geweest bij de strijd tegen kernenergie. En die dus ok heel snel  die technolo‐ die nieuwe technologie gebruikten om 
ehm,  
D: weer nieuwe jongeren aan te trekken. En in NL is dat… en dat is natuurlijk, als wij ons zien als een belangrijke 
factor in de afgelopen jaren, hebben wij dat niet goed gedaan. 
 
D: en ehm, even kijken hoor. O ja wat mij op viel was dat de kerncentrale beleid onder Economische Zaken Landbouw 
en Innovatie valt en in Duitsland heeft het zelf, wordt het zelfs genoemd in.. 
B: Reaktorsicherheid 
D: ja. Precies, weet u wanneer dat er in gekomen is en hoe dat zo gegaan is? 
B: nou ja het is pas van.. van oudsher viel het onder  
D: in Nederland? 
B: viel het onder 5 ministeries, dat is nog zo maar EZ of ELO heeft de organisatie over genomen, van VROM 
D: o ja 
B: want VROM had daarvoor de coördinatie. Dus was de belangrijkste… 
D: toen VROM opgeheven is eigenlijk? 
B: ehhm… [stilte] ja dat is een verstandige opmerking, maar volgens mij was dat was dat eerder. Maar dat weet ik 
niet.. dat weet ik niet zeker. Ik bedoel het was wel een bewuste keuze om het  bij EZ onder te brengen of ELI.  
D: en wie hebben daarbij een rol gespeeld  weet u dat? 
B: naja dat was volgens mij de mensen in het vorige kabinet dus de Verhagens en de Gedoogpartner. 
D: want daardoor heb ik het idee dat zij kernenergie zien als een manier om inderdaad de industrie te helpen. En 
Duitsland ziet het meer als dat ze ook, we moeten de veiligheid van de kernreactoren… 
B: ja dat is een belangrijk onderscheid, maar ook dat het van VROM nar EZ gaat 
D: maar het is dus ok gebeurd toen verhagen… 
B: ja naja, ik kan het opzoeken maar ik dacht het wel. En naja, er zijn natuurlijk heel veel kabinetten daarvoor geweest 
die al steeds meer die richting opgingen dus het kan ook best Balkenende VI zijn geweest of 7, ik weet niet hoe veel 
het er zijn geweest, of 4… 
 
D: o ja. En nu wilde ik vragen over de belangengroepen ziet u als u naar kernenergie kijkt, naar het beleid van 
kernenergie in Nederland? 
B: ja, dat is ook zo’n vraag. Kijk dat zijn eigenlijk, zijn dat ehm. Denk ik vrij kleine groepjes, die niet een heel industrie 
achter zich hebben. Zoals in Duitsland hebben ze nog een kernenergie industrie. 
D: wie zijn dat dan? Hoe heet dat dan? 
B: nou ja, voor een deel zijn ze er nu uit gestapt, maar Siemens, had een grote kernenergie… en ehm nou ja alle 
elektriciteit, of veel elektriciteit maatschappijen, Neon, RWE en dat zijn echt super grote bedrijven.  
D: ja want die hebben er ook wel voor gevochten om het te behouden 
B: ja die hebben daar heel veel moeite voor gedaan. en in Nederland, ja dan heb je Delta maar dat is enorm marginaal. 
Dat is een lokaal energiebedrijfje eigenlijk die dat ook nooit alleen hadden kunnen doen zo’n kerncentrale te bouwen. 
Dat is een beet een lobby, dat is wel interessant dat de hoofd PR van Delta. Dan hebben we het wel over 5 jaar geelden 
of zo. Die zat in de commissie die het CDA partijprogramma geschreven heeft 
D: o ja, dus die hadden ook.. 
B: ja dus dat soort thermen, dat soort links zijn er wel. Het zijn er niet heel erg veel hoor maar die zijn er wel. Maar 
dat, ze zitten wel allemaal in dat oude jongens krentenbrood circuit, maar daarnaast heb je een aantal kennis 
instituten en daar zitten vooral, daar zit vooral de lobby en dat is de TU Delft die een kernfysica afdeling hebben en 
een reactor. En in Petten de ECN en de NRG, NRG is eigenlijk 100% dochter van ECN en die zijn specifiek met 
kernenergie bezig. En dat eh als je groepen aan wilt wijzen is het dat wel ongeveer. En dan heb je EX. 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D: EPZ toch? 
B: EZ, nou ja EPZ is eigenlijk de  exploitant van de kerncentrale in Borssele maar dat is nu voor 70% van Delta en 30 % 
van RWE. 
D: oke want wat mij opviel.. 
B: ja maar ik bedoel EZ als ministerie, want dat, dat is van oudsher een bolwerk van kernenergie ‘lover’. 
D: en idd wat mij opviel was, ik had gister veel kranten artikelen gelezen over de ramp van Fukushima. Er stond 
ergens in dat EPZ, dus de productiemaatschappij in de Tweede Kamer heeft gezegd dat de bouw gewoon door gaat. 
B: ja 
D: en toen dacht ik’ hier klopt iets niet’ wat heeft het bedrijf er over te zeggen dat de bouw doorgaat. Want het is toch 
zo dat de overheid… ik bedoel waar ligt de beslissing? Is dat bij de overheid of is dat bij de bedrijven? 
B: Ja nou dat is heel ingewikkeld, maar met de liberalisering van de elektriciteit markt en de elektriciteitsbedrijven 
hebben we eigenlijk, kan de staat alleen maar voorwaarden stellen waaraan productie eenheden moeten voldoen en 
bepaalt de elektriciteitsmaatschappijen welke productie eenheid ze bouwen. Dus Delta bepaalt of ze een kerncentrale 
bouwen, dat is heel anders dan in de jaren 80, want toen zei de overheid: we gaan twee kerncentrales bouwen en we 
zoeken daar vrijwilligers voor, of we wijzen aan waar ze komen. Maar al die elektriciteitsmaatschappijen toen die 
lokaal waren , dat was 100% staat, dat was van de gemeente of provincies. En nu is dat allemaal in de jaren 90 ehm is 
dat helemaal verandert.. als je daar meer over wil.. ik herinner me een stuk dat ik geschreven heb daarover, als 
achtergrond is dat nuttig. Maar ehm. Nee Delta beslist of ze daar een Kolencentrale, of een Kerncentrale.. En als de 
overheid, de Tweede Kamer, vind dat ze aan de voorwaardes voldoen 
D: maar het gaat dan blijkbaar niet heel makkelijk? Want er zijn niet heel veel kerncentrale; er zijn er nu eentje voor 
elektriciteit en eentje in Petten die werkend zijn. Dus de eisen zijn streng, neem ik aan? 
B: nee die eisen zijn niet heel erg streng 
D: waardoor komt dat dan? 
B: naja je ziet nu ook dat deze ook niet door gegaan is, het is dus niet zo eenvoudig, dat heeft niet zo zeer met de 
voorwaardes te maken maar met de financiering te maken van de economische omstandigheden. Maar ook met de 
acceptatie in de maatschappij. 
D: o ja 
B: want ondanks dat we 20 jaar.. dat er eigenlijk geen publiek debat over kernenergie is igeweest is nog steeds meer 
dan de helft tegen. Lokaal zijn die cijfers wel… naja het ligt er aan wie het  onderzoek heeft gedaan 
D: hoe de vragen gesteld zijn 
D: Hoe de vragen zijn gesteld, maar ehm de, een een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking blijft tegen 
kernenergie en nieuwe kerncentrales. Dus de maatschappelijke acceptatie, dat heeft  Verhagen altijd gezegd: 
maatschappelijke acceptatie is belangrijk, maar hij zei daarna altijd achter: bijna 100% van de Zeeuwen vind dat een 
kerncentrale een goed idee is. En wat Brossele 2 Nee vooral hebben gedaan is die consensus doorbreken. Het idee dat 
geen Zeeuwen tegen waren, dat idee doorbreken. En daar zijn ze heel succesvol in geweest 
D: er stonden idd ook artikelen in de krant; wel eerst over van: alle mensen die om Borssele heen wonen vinden het 
allemaal prima 
B: Ja jaja dat is enorm gebruikt, de Zeeuwen, en zeker de mensen die dicht bij wonen, hoe dichter je er bij woont, hoe 
meer je iets vind, en hoe minder problemen je er mee hebt. En dat dogma is doorbroken door zo’n groep.  
D: ja, maar eigenlijk als ik dat dan nu, dan zit ik even te denken. Dan is het best raar dat een belangengroep. Of een 
organisatie die er belang bij heeft dat zo’n kerncentrale gebouwd wordt, eigenlijk zelf kan beslissen onder bepaalde 
voorwaarden van de overheid of dat hij dat doe tof niet. 
B: ja, maar ja dat is liberalisering 
D: dat is toch eigenlijk heel scheef. Het meot toch eigenlijk zo zijn dat de overheid bepaalt wat er gebeurd en dat 
belangengroepen invloed aar op hebben en dat ze aan hand daarvan een keuze bepalen 
B: dat vinden wij ook 
D: maar niet dat de overheid maar een beetje invloed op zo’n belangengroep heeft 
B: de overheid zou nu ook moeten zeggen we geven geen vergunning meer voor kolencentrales. 
D: maar dat wordt nu heel goedkoop door Amerika [gesprek over Stali Gas in Amerika en de invloed daarop op de 
kolenprijs in Nederland. Dit is niet relevant voor dit onderzoek, het gaat niet over kerncentrales, Nederland/ 
Duitsland 43:53‐ 45:40 
 
D: dan ehm, die brede maatschappelijke Discussie, dat is dus wel al langer geleden zei je, wanneer was dat? 
B: naja die van eh ik weet het niet zeker maar van 82‐84 of zo,  
D: o ja, mar in elk geval ik had begrepen dat het gedepolitiseerd was 
B: daarna?.. nou ja ga door met je vraag 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D: dat het debat depolitiseert was en ik vroeg mij af of dat in  aanloop van de ramp in Fukushima ook nog zo was, dat 
eigenlijk de politiek niet meer het debat voerde maar, dat dat bij andere partijen lag. 
B: nou wat ik vaak bedoel met gedepolitiseerd is, dat ehm… dat het alleen nog maar om argumenten gaat van slecht of 
goed voor het milieu en niet meer over bijvoorbeeld argumenten als machtsverhoudingen in de wereld of willen we 
een grote centraal verogen, of willen we kleinschalig vermogen waar mensen meer over te zeggen hebben weet je 
D: dus niet de visie of ideaal? 
B: ja niet meer een visie, dat was in de jaren 70 heel erg en begin van de jaren 80, dat kernenergie gezien werd als een 
symbool van de richting die de maatschappij op ging die veel mensen niet wilden en toch een beetje technocratische 
maatschappij met centralistische trekjes en emt grootschalig vermogen waar je als ehm, burger weinig zeggenschap 
over had. En en die discussie die, is helemaal weg. En ging het alleen nog maar over de vraag ja, is het.. Naja en plus het 
fenomeen dat heel veel mensen dachten van we moeten niet allen maar ergens tegen zijn maar ook ergens voor zijn 
D: van: kom dan met een oplossingen en wat moeten we anders doen? 
B: van wat moeten we anders, en dat heeft zich toen vertaald in windmolens bouwen, of praten over zonne‐energie 
dan gaat kernenergie vanzelf weg. En dan ontken je de belangen die achter kernenergie zitten. Of de bestaande 
belangen. Dat heb je nu ook met kolen. Veel mensen zeggen dat als we maar windmolens bouwen dan gaan die kolen 
centrales vanzelf dicht. Maar dat dat gebeurd natuurlijk niet want de belangen van de bedrijven die de kolencentrales 
hebben zijn zo groot en hebben zoveel toegang tot de macht, het Oude jongens krentenbrood gedoe, en die zullen 
gewoon hun belangen verdedigen. En dat, dat is vooral dat gevolg van als we maar ergens voor zijn e het slechte 
negeren dat gaat dat slechte vanzelf weg. Maar dat is niet zo. 
D: nee, en in de jaren in aanloop van 2011, leefde volgens u dat debat van wel of geen kernenergie? Of was dat 
eigenlijk al een beetje vervaagd? 
B: in aanloop van 2011? Dus voor de ramp? 
D: ja voor de ramp: 
B: nou hoewel je zou verwachten omdat de plannen voor nieuwe kerncentrales heel concreet waren zou je 
verwachten dat er een groot publiek debat over was maar dat was eigenlijk niet zo. Er waren wel meer mensen met 
kernenergie bezig en  er waren wel meer mensen mee bezig of werd wel meer over gepraat, maar sprake van een 
publiek debat, van een grote.. belangrijk thema in  in de maatschappij was er absoluut niet. Nee. 
D: en hoe kwam dat? Was dat de media of..? Want eigenlijk wist ik ook iet heel erg dat er een tweede kerncentrale 
gebouwd zou worden 
B: ja heel veel mensen is dat toaal ontgaan, wat toch vreemd is. Zeker als je dat vergelijkt met, met dertig jaar eerder of 
met vorige discussie over het bouwen van nieuwe kerncentrales. Ehm ja hoe komt dat? Njaa  ik denk, je hebt 
meerdere dingen, kijk maar ook wat we net ook al over de media zeiden, de media heeft eigenlijk nog maar kleine 
stukjes van persbureaus is, dat heb je in kranten maar dat heb je nog veel meer op tv. 
D: ja en ook nu.nl of zo. 
B: ja, maar ook, ehm… het lijkt wel, of, het lijkt wel? Volgens mij is het gewoon zo dat NGO’s, om het maar even breed 
te stellen, al hoewel het niet een heel goede omschrijving is. Steeds minder toegang krijgen tot media. Dat alles 
eigenlijk van de grote persbureaus komt: eigen werk, eigen journalisten. Ehm, en dat heeft gevolg.. naja 
toegankelijkheid van media heeft gevolg op wat nog een maatschappelijk debat wordt, of een maatschappelijk item. 
Kijk vlak nadat de tv, nadat de commerciële zenders kwamen, ikw eet niet wanneer dat was, 10/15 jaar geelden. 
Waren ze heel erg  op zoek naar content, naar dingen die ze wilden laten zien, want ze hadden heel veel zendtijd, maar 
wat moesten ze er mee doen. En toen was eer een periode  waar je heel makkelijk dingen weg kon zetten, waar je 
toegang tot had. Maar dat ging vrij snel over, en ja, nou ja wat wat zijn nu dingen die op tv komen dat zijn 
talentenjachten… 
D: sixteen and pregnant 
B: ja.. sixteen and pragnant 
D: dat soort dingen, ja 
B: en dat, dat heeft, dat is toch ook anders naja.. ik weet niet of dat, ik kijk niet zo veel meer Duitse tv, ik heb veel 
Duitse tv gekeken, maar de laatste tijd niet meer zo veel. Maar ja nou ja ik he toch altijd. Maar ja ik zie de Duitse 
commerciële zender niet, ik zie alleen de publieke zender: ARD, ZDF, en dan krijg je misschien toch een adndere 
indruk van wat er op de Duitse tv is, dat zou kunnen. Maar ik het het idee dat daar meer actualiteiten achtergrond 
over maatschappelijke thema’… je moet eens kijken wat voor actualiteiten in Nederland.. of documentaires  
D: bijvoorbeeld Nieuwsuur? 
B: ja maar dat  zijn allemaal ehm publieke zender, 
D: ja 
B: en daar kijkt al bijna niemand meer naa, en documentaires die zie je bij de VPRO nog om 10 over 1 s nachts en dat is 
het ongeveer 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D: ja 
B; als je dat vergelijk met de BBC en ook met de Duitse tv dan is dat… 
D: ja het komt idd allemaal niet op de Wereld Draait door 
B: nee het moet luchtig zijn en in drie minuten, en dat is eigenlijk al te lang eigenlijk. Nee, daar heb je eigenlijk totaal 
geen toegang toe, tot dat soort.. of je moet met heel iets, ja weet ik veel. Je moet iets verzinnen dan misschien.. maar. 
 
D: ik wilde het dan nu eigenlijk gaan afsluiten, ik had alleen nog een vraagje over de TU Delft, want daar was ik zelf 
ook nog niet opgekomen in mijn zoekwerk. Dat zij ook een invloed hebben. Zij doen dus onderzoeken wat betreft 
kernenergie 
B: ze hebben een reactor 
D: ze hebben zelf een reactor? En dat is nog een andere dan die in Pette 
B: ja jaja de IRI, de Inter‐… nee het heet de HOR, de Hoger Onderwijzer Reactor en ze hebben dus een studierichting 
kernfysica en daar doen ze dus een aantal dingen met die reactor en verder hebben ze een aantal hoogleraren die 
enorm in het Oude Jongens circuit zitten. Tim van der Hagen en Jan  (../)Kloosterman en dat zijn denk ik belangrijke 
mensen in ehm.. naja in het bewerken van politici. 
D: en hoe zitten die contacten met de politiek? In elk geval weet je dat een beetje? 
B: nee ik denk dat ze elkaar gewoon drie keer per week zien en dat is helemaal geen, kijk de lobby is ook heel erg 
verandert, de lobby was vroeger, dan zat je samen in het bestuur en dan sprak je elkaar. Maar volgens mij is het 
tegenwoordig niet meer zo. We merken wel dat dat veel minder is dan vroeger maar je komt elkaar gewoon tegen op 
een receptie of op weet ik vel of op een discussie waar je allebei spreekt. Je komt elkaar in elk geval enorm vaak tegen 
D: en zijn er na de ramp van Fukushima belangrijke publicaties geweest waar jij van weet van  dat soort 
onderzoekers? 
B: nou wat grappig was, de eerste dagen na Fukushima was Tim van der Hagen was eigenlijk de persoon die op tv 
kwam,  
D: dat was dus ook zo’n hoogleraar? 
B: ja die was van de TU Delft,. En.. alleen die is enorm door het ijs gezakt omdat die op het moment da hij zei dat het 
ergste nu geweest was achter zich de kerncentrale ging ontploffen. Dus toen si die rol overgenomen door Wim 
Turkenburg, wat een veel beter, eh, sowieso een veel beter wetenschapper is. Die ook van de Universiteit Utrecht 
komt trouwens en net met pensioen is. En ehh… Maar die, en we hoopten toen heel erg dat Tim van der Hagen ook 
echt verdween uit beeld maar da tis niet helemaal gelukt, door die blunder. Maar ja.. ehm ik ben wel op presentaties 
van ehm van mensen van de TU Delft geweest waar ook echt, ehh…  naja Vreemde dingen werden gezegd, laten we 
maar zeggen. Over Fukushima en de redenen en totaal voorbij gaand aan ehh… bijvoorbeeld de ehh…. Betrokkenheid 
tussen de exploitanten.. nee alten we zeggen in Japan hadden we de zelfde situatie als we nu een paar jaar in NL 
hebben, nml dat het ministerie van EZ verantwoordelijk is voor het afgeven van verginningen, maar ook voor de 
controle 
D: o ja 
B: en dat is een dubbelfunctie die in Japan in elk geval heel egr slecht gewerkt heeft 
D: al past het wel redelijk goed bij elkaar, een soort van controlerend orgaan. 
B: maar ze… ze promoten het ook, EZ is tegelijk ook een promotor van kernenergie, én verantwoordelijk voor het 
afgeven van een vergunning én verantwoordelijk voor de controle en dat gaat gewoon niet samen en dat is in Japan, 
was dat al duidelijk. Maar alleen duidelijk voor mensen die daar kritisch naar keken maar werd na de ramp en alle 
publicaties daarover wed het duidelijk. Behalve de mensen van TU Delft bijvoorbeeld die bleven volhouden dat ehm, 
dat er wel fouten zijn gemaakt maar dat dat niet te maken heeft met die relatie dat dezelfde mensen die de controle 
moeten doen ook de promotie moeten doen van kernenergie en verder pro kernenergie zijn. 
D: maar zij kijken natuurlijk ook door een technisch oog denk ik daarnaar. Bijvoorbeeld zou je eerder zoiets 
concluderen en ik zou niet heel erg kijken naar de technische werking: of er eens schroefje los zat. 
B: precies dat argument dat wij in de jaren 70/ 80 hadden van wat voor soort maatschappij ga je? Weet je krijgen de 
technocraten het voor het zeggen? En is er nog kritiek op technologie ook? 
D: ja… 
Oke, ik ehm, kan hier wel wat mee denk ik! 
B: ja ik zal je de, het archief van de email‐ lijst laten zien. 
D: ja en idd denkt u dat ik nog iets gemist heb of ehh.. dat had je eigenlijk nog wel moeten weten.. 
B: ehhm [lange stilte] ja dat, dat is ingewikkeld ik weet niet wat je weet natuurlijk 
D: het kan ineens zij dat je zegt DIE demonstratie of die belangengroep. 
B: ik weet niet of je over demonstraties gaat hebben 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D: ja wel als onderdeel, veel dingen spelen  een rol bij besluitvorming en dat is ook een onderdeel. Je kan het later nog 
mailen altijd 
B: ik zal je wel, ik weet niet hoe goed je onze website hebt bekeken, maar ik kan je wel links laten zien en sturen. Want 
ook ehm.. naja we hebben een deel van onze website een overzicht van acties tegen kernenergie van 1960, daar staan 
ook artikelen in , alles wat op straat eigenlijk gebeurd. We hebben niet de discussie avonden 
D: maar die wel publiek bedoeld zijn, voor.. 
B: die zijn ook publiek bedoelt maar die staan niet in het overzicht. 
 
D: ik heb nog wel 1 vraag: waarom bent u eigenlijk tegen  kernenergie? 
B: dat is elke dag anders denk ik. 
D: en wat is het vandaag? 
B: [lacht] ja nee ja, tja.. 
D: of wat zijn voor u.. er zijn natuurlijk veel dingen te zeggen, wat zijn voor u de belangrijkste? 
B: voor mij is het nog steeds belangrijk dat kernenergie niet past in het maatschappij beeld dat ik zie, waar we naar 
toe moeten, naar een kleinschalige maatschappij. Met veel macht voor burger, gedecentraliseerde 
beslissingsbevoegdheid en dat soort.. ehm. Waarin we kritisch nadenken over technologie,over de rol van technologie 
van de maatschappij. En waar we, waar we de nadruk leggen op minder consumptie energie. En ehm en daar past 
kernenergie ook niet in, kernenergie is gebouwd voor een maatschappij waar heel veel geconsumeerd wordt omdat 
het een basislast is, omdat je het moeilijk af kunt schakelen wanneer er minder behoefte is. Omdat een kerncentrale 
gewoon heel erg duur is om te bouwen. En dan dan moet je dat terug verdienen om zo veel en zo lang mogelijk te 
produceren, en dan moet je behoefte gaan kweken, 
D: ja 
B: en dan, naja dan heb je dan is het vandaag niet, dan gaat het niet over de veiligheid, niet over proliferatie, niet over 
machtsongelijkheid in de wereld, want het hele gedoe rond Iran, Iran doet eigenlijk ook iets wat wij ook doen, maar zij 
mogen dat niet vinden wij. Alle conflicten van de laatste 10 jaar, die hebben met civiele nucleaire progamma’s te 
maken: Noord Korea, Iran, Syrië, na daar is het nu iets anders. En dan hebben we het niet over afval en over alle 
veiligheidsgevolgen. Dan hebben we het alleen maar over wat voor soort energieproductie past in een maatschappij 
waar we naartoe willen, en dat is geen kernenergie en ook geen kolen trouwens. 
D: duidelijk. Ja, kunnen we nu die documenten bekijken? Dan zet ik deze uit. 
 



     

 

 

 


