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”Het alledaagse verstand meent weliswaar dat diegene een weten bezit, die niets meer 

hoeft te leren, omdat hij volleerd is. Neen, wetend is alleen hij die inziet, dat hij 

telkens opnieuw moet leren en die op grond van dit inzicht zich vooral daarin heeft 

geoefend, dat hij steeds kan leren. Dat is heel wat moeilijker dan kennis bezitten.  

Kunnen leren stelt het kunnen vragen voorop. Vragen is iets wat werd belicht als 

willen-weten: de vastberadenheid om te kunnen staan in de openbaarheid van het 

zijnde. […] Zowel het willen als ook het weten is oereigen van aard. Des te minder zal 

daarom de vraagzin, ook als hij echt vragend gezegd en medevragend wordt 

aangehoord, de vraag volledig weergeven. De vraag die in de vraagzin weliswaar 

opklinkt, maar daarin toch nog weggesloten en ingepakt is, moet eerst worden 

losgewikkeld. De vraaghouding moet daarbij duidelijk, zeker worden en door 

oefening sterker.” 

 

--- Martin Heidegger, Inleiding in de metafysica (1935), p. 48  
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Vooraf 

Ze zeggen wel eens dat een scriptie, net als ‘gewoon’ onderzoek, een eenzame bezigheid is. 

Meestal wordt dat gezegd om vrij snel daarna de mensen te bedanken die aan het ontstaan ervan 

een belangrijke bijdrage hebben geleverd. In mijn ogen logenstraft het volgtijdelijk innemen van 

deze posities de eerste aanname; ik ben het dan ook niet eens met de toevoeging ‘eenzaam’. Een 

bezigheid, dat is het zeker.   

Omdat het geen eenzame onderneming is geweest, ontken ik iedere aanspraak op authenticiteit, 

althans voor wat betreft de inhoud. De letters heb ik immers zelf op papier gezet, maar 

inhoudelijk ben ik aan veel mensen schatplichtig. Dit onderzoek zou nooit de huidige vorm 

hebben gekregen als ik niet in gesprek met Alfred Hogenbirk verzeild was. In dat gesprek werd 

het eerste idee voor dit onderzoek geboren. Vervolgens bracht Maarten Hajer mij in contact met 

John Grin, die dit onderwerp reeds aan het uitwerken was. Onder bezielende begeleiding en 

inspiratie van John ben ik aan het werk gegaan, en heb ik deze scriptie geproduceerd. John, 

bedankt daarvoor. Het is een leerzame ervaring gebleken, zowel voor wat betreft de inhoud als 

voor wat betreft het proces van schrijven.  

Zonder deze drie mensen zou het wellicht nooit zover gekomen zijn. Daarvoor ben ik hen dank 

verschuldigd. Verder zijn er drie anderen die mij in het bijzonder hebben geholpen om deze 

scriptie te kunnen afronden: Wibo, Kees en Hester. Wibo is zich op een uitgekiend moment gaan 

bemoeien met de voortgang en de inhoud. Mede daardoor kreeg ik het idee dat ik best een aardig 

stuk kon afleveren. Dank! Kees heeft zichzelf op een belangrijk moment opgeworpen als 

‘aanjager’. Dat was precies wat nodig was, en het heeft effect gehad. Zeer veel dank, Kees. As a 

matter of fact, your attempt at understanding was not as ‘feeble’ as you so modestly suggested.  

Hetzelfde geldt voor Hester. Het risico aanvaardend om in herhaling te vallen, zeg ik dat de 

manier waarop je me aan het werk hebt gehouden (en soms weer gekregen) geweldig is en van 

onschatbare waarde.  Je bent er de hele tijd bij geweest en gebleven. Dankjewel. 

Speciale dank gaat ook uit naar de volgende mensen. Thomas, Herman, Chantal en Reineke voor 

de interesse en de sparring: machtig (Om toch één keer het woord macht te gebruiken. De tweede 

keer om precies te zijn, met die keer op p. 15 erbij). Anne Loeber wil ik bedanken voor het 

inspirerende gesprek en de mogelijkheid om een gedeelte van haar proefschrift te mogen inzien. 

Selma en Claas hebben het mogelijk gemaakt dat ik überhaupt aan deze studie kon beginnen. Wie 

had dat ooit gedacht?  

En tenslotte bedank ik al mijn verdere familie en vrienden, die in meer of mindere mate de groei 

van deze scriptie hebben beïnvloed en gezien.  
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Voor U liggen de resultaten van een onderzoek, dat zowel als eind-, maar vooral als halffabrikaat 

is aan te merken. Het is een eindfabrikaat in de hoedanigheid van de afronding van een studie; 

daarmee markeert dit onderzoek-als-scriptie het eindpunt van mijn opleiding tot politicoloog, 

waar ik de afgelopen vijf jaar mee in de weer ben geweest. Met deze scriptie heb ik de proeve van 

bekwaamheid doorstaan: dit stuk getuigt, als het goed is, van de capaciteiten die ik heb 

ontwikkeld om politicologisch onderzoek te doen.   

Dat maakt meteen dat het hier een halffabrikaat betreft. Als onderzoek-als-willen-weten betreft 

dit politicologische, of liever: beleidswetenschappelijke, onderzoek suggesties voor de vormgeving van 

een debat over de berging van radioactief afval. Daarbij is weliswaar kennis over en van de zaak 

vergaard, maar dat heeft geen betekenis zonder de toepassing ervan in de echte wereld: 

waardevolle kennis is toegepaste kennis.  

Het voorwoord is eigenlijk maar een ‘upword’ voor een ‘uptake’; ik hoop dat dit onderzoek 

mettertijd ook als halffabrikaat zijn waarde zal hebben bewezen. Het succes van deze scriptie is 

daarmee vooral afhankelijk van de manier waarop het navolging krijgt. En voor deze toets is nog 

veel inspanning vereist.  
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Inleiding. Een debat over de terugneembare berging van radioactief afval 

De vraag naar wat te doen met radioactief afval staat op de beleidsagenda. Oorspronkelijk 

concentreerde onderzoek naar opbergingsmogelijkheden voor radioactief afval zich op een 

permanente berging in de diepe ondergrond, het zogenaamde OPLA-onderzoek (Commissie 

Opberging te Land). Voortvloeiend uit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) van 1989 nam de 

regering in 1993 het standpunt in dat het ontstaan van hoogtoxisch afval in beginsel ongewenst 

is. Door zowel preventie als hergebruik diende de stroom hoogtoxisch afval te worden 

geminimaliseerd. Voor wat het hergebruik betreft wordt het belangrijk geacht dat daarbij de 

hoeveelheid afval die reeds is ontstaan en blijft ontstaan, kan worden teruggenomen. Naar 

aanleiding van dit standpunt werd het OPLA-onderzoek gestaakt, en werd door de Commissie 

Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval (ILONA) de Commissie Opberging Radioactief 

Afval (CORA) in het leven geroepen. Onderzoek van deze commissie concentreerde zich 

vooralsnog op drie opties: terugneembare bovengrondse opslag, terugneembare ondergrondse 

opslag in zoutlagen en terugneembare ondergrondse opslag in kleilagen.  

CORA heeft in de periode 1996-2000 onderzoek verricht naar mogelijkheden van terugneembare 

berging van radioactief afval in Nederland. De commissie heeft in haar eindrapport 

‘Terugneembare berging, een begaanbaar pad?’ vergelijking van deze drie opties qua veiligheid en 

beheersbaarheid gerapporteerd (CORA 2001). Voor geen van de drie mogelijkheden werden 

technische belemmeringen gevonden. Bovengrondse opslag wint het van ondergrondse opslag 

vanwege de eenvoud van terugneembaarheid, en de betrouwbaarheid van gegevens daaromtrent. 

Op den duur is echter ondergrondse berging noodzakelijk, mede omdat bovengrondse berging 

op het gebied van veiligheid een waarborg mist. Voor wat betreft berging in zoutlagen lijkt 

veiligheid goed te realiseren, vanwege de daarbij te ontstane ‘fail-safe’ waarborg; het levert een 

multi-barrière situatie op (wat zoveel wil zeggen als een combinatie van kunstmatige en 

natuurlijke barrières tussen het op te bergen afval en de biosfeer), omdat zout een natuurlijke 

neiging heeft om ruimten dicht te drukken en het afval in te sluiten. Dit geldt ook voor opslag in 

kleilagen, maar kennis hieromtrent is kleiner dan voor zout (CORA 2001: 91). 

In de opvatting van CORA is er echter sprake van negatieve beeldvorming rond kernenergie, 

wordt een verband gelegd tussen radioactief afval en kernenergie, en is er een gebrek aan 

vertrouwen in de uitvoerbaarheid en de veiligheid van ondergrondse berging (CORA 2001: 15).  

CORA beveelt dan ook aan om onderzoek naar berging van radioactief afval op twee hoofdlijnen 

voort te zetten, namelijk naar technische aspecten enerzijds en naar maatschappelijk-ethische 

aspecten anderzijds. De commissie staat bij het onderzoek naar maatschappelijk-ethische criteria  
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een grondige opzet van een maatschappelijk keuzeproces voor ogen. Ze acht het van belang 

(CORA 2001: 95) om te komen tot  

• inventarisatie van alle factoren en belanghebbenden die bij een maatschappelijk 
keuzeproces een rol spelen 

• toetsing van de mogelijkheden voor terugneembare berging aan maatschappelijk-ethische 
criteria 

• stapsgewijze ontwikkeling van een maatschappelijk keuzeproces, zonder vooropgelegde 
conclusies, en waarbij voorzien wordt in 
→ vroegtijdige betrokkenheid van alle belanghebbenden; 
→ een onafhankelijke begeleiding; 
→ een open en volledige publieksvoorlichting; 
→ inschakeling van sociaal-ethische expertise. 

 
Dat de commissie het wenselijk achtte om ook de maatschappelijke en ethische aspecten van 

radioactief afval in het onderzoek te betrekken, is opmerkelijk, gezien de technisch-

wetenschappelijke aard van de opdracht die aan CORA werd gegeven. De doelstellingen die ze 

daarbij formuleert, namelijk beïnvloeden van beeldvorming en kweken van vertrouwen in 

technologisch reeds uitgedachte oplossingen, zijn daarbij verwerkt in de voorziene opzet. 

Dat CORA deze stap heeft gezet, is niet alleen opmerkelijk, het verdient ook waardering. 

Acceptatie van oplossingen voor de berging van radioactief afval door ‘het publiek’ is een centraal 

thema in de discussies over radioactief afval, zoals die tot nu toe gevoerd zijn. Het in een 

vroegtijdig stadium betrekken van dat ‘publiek’ bij besluitvorming is een stap die de effectiviteit 

en de legitimiteit van besluitvorming ten goede kunnen komen.  

Het toevoegen van sociaal-ethische expertise bij het vinden van oplossingen compliceert de 

problematiek echter radicaal. De door CORA aangedragen terminologie ‘keuzeproces’ laat 

onverlet dat met het vergroten van het aantal belanghebbenden ook een verandering van het 

‘argumentatieve landschap’, de te behandelen opties en de verantwoordelijke instituties kan 

worden verwacht. In de beleving van bijvoorbeeld veel milieubewegingen is controleerbaarheid 

van radioactief afval belangrijker dan beheersbaarheid. De discussie over de terugneembare 

berging van radioactief afval moet aan dergelijke perspectieven de ruimte geven, maar dit heeft 

een zekere weerslag op de aard van de discussie. In plaats van een proces van kiezen verdient een 

proces van oordeelsvorming dan ook de voorkeur. Niet het vinden van een oplossing, maar het 

ordenen van de problematiek komt daarbij centraal te staan.  

Dit onderzoek haakt pro-actief in op de wens van CORA om sociaal-ethische expertise is de 

discussie te incorporeren. Het richt zich op het formuleren van richtlijnen voor het ontwerpen 

van een discussie over de berging van radioactief afval, die de veranderde aard van de 

problematiek, de vergrote complexiteit, als uitgangspunt neemt. Organisatie van die discussie, zo 

is hier de aanname, moet worden georganiseerd als Interactieve Technology Assessment (ITA). 
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Bij ITA als proces van oordeelsvorming kunnen verschillende percepties op de berging van 

radioactief afval worden ingebracht en kan blijken dat problemen en oplossingen anders worden 

gepercipieerd. Op basis van vernieuwde probleem- en oplossingsbevindingen kunnen zo 

oplossingsrichtingen worden gereconstrueerd, die voor betrokkenen zinvol zijn.  

Er is enige ervaring met betrekking tot beleidsgerichte ITA-processen; ITA is toegepast in de 

wereld van bijvoorbeeld medici (Reuzel 2001), gewasbescherming (Groenewegen 1996; Loeber 

1999) en automobiliteit (Werkgroep2duizend 1995). Daarbij is echter nog niet sprake geweest van 

een problematiek die dusdanig complex is als radioactief afval. In het licht van deze complexiteit 

is met name de methodologie die doorgaans als basis voor een ITA-proces dient, een potentieel 

struikelblok.  

De vraag wordt zo hoe een debat over terugneembare berging van radioactief afval, 

georganiseerd als Interactieve Technology Assessment, vorm kan krijgen. Het koppelen van ITA 

aan de berging van radioactief afval veronderstelt dat op basis van een beeld van het 

argumentatieve landschap en een doordachte methodologie de problematiek kan worden 

geordend. Het formuleren van een opzet doe ik dan ook als volgt, terugredenerend van het eind 

naar het begin. In hoofdstuk 4 presenteer ik een mogelijke concrete aanpak voor een ITA-proces. 

Het doordenken van de methodologische uitgangspunten gebeurt in hoofdstuk 3, het 

argumentatieve landschap wordt als ‘sociale kaart’ in het tweede hoofdstuk geanalyseerd.  

Aan het eind van hoofdstuk 1 zal ik en detail aangeven hoe onderzoek naar het hoe van een ITA-

proces omtrent de berging van radioactief afval vorm krijgt. In dat eerste hoofdstuk komt eerst 

echter een betoog voor het waarom ervan aan bod. Het standpunt dat de CORA-aanpak 

begrijpelijk is, maar niet aan de complexiteit van de problematiek tegemoet kan komen, zal ik 

hieroe verder uitwerken. In het CORA-onderzoek wordt de problematiek van radioactief afval 

gerepresenteerd als een afgebakend en beheersbaar probleem. Een nadere beschouwing van het 

rapport en daaraan ten grondslag liggende onderzoeken leert dat de veronderstelling bestaat dat 

het vinden van een oplossing voor de berging van radioactief afval kan volgen uit voldoende 

informatie, draagvlak en vertrouwen in technologische oplossingen (§1). De voornoemde ITA-

suggestie resulteert uit het problematiseren van de door CORA veronderstelde relatie tussen 

wetenschap en maatschappij. Technologie wordt en moet worden ontwikkeld in relatie tot 

maatschappelijke behoeften (§2). Ideeën van Technology Assessment als een 

beleidswetenschappelijk instrument voor het verbinden van maatschappelijke, politieke en 

onderzoeksdebatten, verhelderen het voorstel voor een andere aanpak (§3). 

In het laatste hoofdstuk zal ik tenslotte conclusies trekken en aanbevelingen doen. Wat zijn de 

consequenties van dit geheel voor beleid, politiek, maatschappij en onderzoek, en voor ITA?  
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Hoofdstuk 1. ITA als vormgeving van het debat over terugneembare berging 
van radioactief afval  

1.1. De deductivistische CORA-aanpak  

De meerwaarde van een maatschappelijk debat over de terugneembare berging van radioactief 

afval georganiseerd als Interactieve Technology Assessment wordt in dit hoofdstuk verduidelijkt. 

Dit volgt uit een nadere beschouwing van het CORA-rapport en daaraan ten grondslag liggende 

onderzoeken. Daaruit volgt dat door CORA een te sterk wetenschappelijk primaat bij 

technologische innovatie wordt gelegd. ITA wordt als alternatief gesuggereerd voor een 

maatschappelijk keuzeproces omdat die dat niet doet.    

CORA baseert haar bevindingen omtrent maatschappelijke en ethische aspecten op twee 

rapporten, namelijk de deelonderzoeken CORA 20 en 211. In het eerste rapport (Damveld en van 

den Berg 2000) is een vergelijking gemaakt van maatschappelijke discussies over de opberging 

van radioactief afval in acht Europese landen. De commissie acht dit ‘een nuttig overzicht van 

ervaringen in het buitenland’ (CORA 2001: 84). De voornaamste conclusie die CORA hieruit 

trekt, is dat ‘consensus in al deze gevallen moeilijk te bereiken was’ (CORA 2001: 13, 86).  

In het tweede rapport werken de auteurs het begrip ethiek uit, en plaatsen zij de 

kernafvalproblematiek in een context van duurzame ontwikkeling en risicosamenleving (van den 

Berg en Damveld 2000). De kern van dit betoog is dat bij het zoeken naar oplossingen impliciet 

een ethiek van het utilitarisme wordt gehanteerd, wat in hun ogen een verkeerde aanpak is. Het 

toepassen van een ethiek van rechtvaardigheid biedt meer houvast voor reconstructie van de 

door CORA gevraagde maatschappelijk-ethische criteria (van den Berg en Damveld 2000: 45).  

In de ogen van CORA biedt deze laatste verkenning echter weinig houvast voor een keuze van 

een opbergstrategie, omdat de door van den Berg en Damveld aangevoerde algemene 

maatschappelijk-ethische aspecten van kernenergie afleiden van het eigenlijke onderwerp, in casu 

terugneembare berging. De commissie weet daarentegen wel aandacht voor een factoren ten 

aanzien van risicobeleving omtrent kernenergie en kernafval te waarderen, die betrekking hebben 

op beeldvorming over kernenergie en opvattingen over risico’s 2 (van den Berg en Damveld 2000: 66-7): 

• Kernenergie werd het symbool voor belangrijker zaken dan kernenergie zelf; dit kwam door 
→ het beeld van de gewetenloze geleerde;  
→ een uit de hand gelopen technologie; 
→ een wetenschap die tot rampen leidt. 

                                                 
1 CORA heeft tijdens haar onderzoek 21 deelstudies laten verrichten. Voor een volledige lijst van deze deelstudies en 
de onderzoekende organisaties, zie appendix 1 van het CORA-rapport (CORA 2001: 97) 
2 van den Berg en Damveld leiden deze drie factoren af uit Amerikaans onderzoek door Spencer Weart en Roslynn 
Haynes (cf. van den Berg en Damveld 2000: 65) 
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• Kernenergie, kernafval, kernwapens, kernproeven en kernoorlog worden onlosmakelijk 
met elkaar verbonden3. 

• Aandacht in de media voor nucleaire onderwerpen leidt tot een sociale versterking van 
risicovolle informatie. 

 
De auteurs onderscheiden verder acht factoren4 die oorzaak kunnen zijn van een negatieve 

beoordeling van de risico’s omtrent opslag van kernafval (van den Berg en Damveld 2000: 70-4): 

1. Mogelijkheid dat er grote rampen gebeuren; 
2. Kleinere ongelukken als signaal; 
3. Verdeling over de tijd en rechtvaardigheid; 
4. Globaliteit; 
5. (On)vrijwilligheid; 
6. Geloof in de overheid; 
7. Hardnekkige overtuigingen; 
8. Vertrouwdheid met het risico. 
 
Deze factoren kunnen een vruchtbare openbare discussie stimuleren, die moet leiden tot keuze 

voor een strategie die zowel vanuit technisch als vanuit een maatschappelijk standpunt gezien, 

optimaal is (CORA 2001: 85-6). Dat deze factoren door de commissie waardevol worden geacht, 

is op zichzelf te waarderen. Dit doet recht aan de visie dat het  vinden van een oplossing voor 

berging van radioactief afval niet alleen een kwestie is van het vinden van een technische 

oplossing voor beheersbaarheids- en veiligheidsproblematieken. Zodra de deur wordt opengezet 

voor ‘de noodzaak van communicatie en participatie voor het bereiken van een zinvolle 

maatschappelijke discussie over het probleem van afvalberging’ (CORA 2001: 85) is het in het 

belang van de discussie om een beeld te hebben van factoren die discussie kunnen bemoeilijken.  

De commissie heeft zelf de aanzet gegeven voor het voeren van een maatschappelijke discussie. 

Vanzelfsprekend, zou je kunnen zeggen; CORA is immers ontstaan naar aanleiding van een 

voornemen uit het Nationaal Milieubeleidsplan5. De stelling dat milieuaspecten daarmee 

verdisconteerd zijn in de bestaansgrond van CORA, is te verdedigen. Bovenstaande factoren 

hebben echter weinig in zich van milieuspecifieke visies op radioactief afval. Een nadere 

                                                 
3 Publiek vertrouwen en publieke steun nemen rond het plaatsvinden van rampen met kerncentrales af. Grofweg zijn 
drie ernstige ongelukken met kerncentrales gebeurd: in 1979 in Three Mile Island (Pennsylvania, VS), in 1985 in 
Sellafield (GB) en in 1986 in Tsjernobyl (Oekraïne). Verder zijn er gevallen bekend waarin lekken in kerncentrales in 
Frankrijk en Duitsland hebben plaatsgevonden. Opmerkelijk is overigens dat vertrouwen en steun van het publiek 
zich na ongeveer een jaar na het betreffende weer ‘herstellen’: er is dan sprake van evenveel (of weinig) vertrouwen 
als vlak voor de betreffende ramp. de Boer, C.  en  I. Catsburg (1988): A Report: The Impact of Nuclear Accidents 
on Attitudes Toward Nuclear Energy. Public Opinion Quarterly 52 (2): 254-261. Voor een studie naar publieke opinie 
en kernenergie op de langere termijn, zie bijvoorbeeld Rosa, E.A. en  R.E. Dunlap (1994): Poll Trends: Nuclear 
Energy: Three Decades of Public Opinion. Public Opinion Quarterly 58 (2): 295-324.   
4 Dit is geen uitputtende lijst; zij maakten deze selectie uit ander onderzoek, waarin 21 of meer factoren worden 
genoemd (cf. van den Berg en Damveld 2001: 70). 
5 ‘Het CORA-onderzoek komt voort uit het Regeringsstandpunt van 1993 over de vraag, of en zo ja, onder welke 
voorwaarden de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van hoogtoxisch afval. Deze 
vraag was neergelegd in Actiepunt 62 van het Nationaal Milieubeleidsplan uit 1989’ (CORA 2001: 21). 
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beschouwing van deze visies leert dat een overlap van sommige van deze punten terug is te 

vinden in het standpunt van veel milieuorganisaties6 (van den Berg en Damveld 2000: 113-6): 

• De vrees bestaat dat het vinden van een oplossing voor radioactief afval de deur openzet 
naar verdere toepassing van kernenergie, wat voor alle milieuorganisaties een niet-
begaanbaar pad is.  

• Andere organisaties geloven weer dat terugneembaarheid een strategische zet van de 
overheid is, met het doel om alsnog permanente ondergrondse berging te kunnen 
realiseren.  

• Sommige organisaties pleiten voor een markering van bergingslocaties als prikkel tot 
onderhoud en het zoeken naar betere locaties. 

• Een aantal milieuorganisaties denkt met de bovengrondse opslag een signaal te geven aan 
toekomstige generaties over de gevaren van kernenergie.  

 

Opmerkelijk is dat de eerste twee punten door CORA worden overgenomen. De laatste twee 

punten, over markering, zijn door de commissie echter niet in het eindrapport verdisconteerd7. 

Ze komen niet terug in het kader van beleving van risicofactoren, en daarnaast verwijst de 

commissie op geen andere plek in het rapport naar deze opmerkingen. Dit is opmerkelijk, omdat 

deze twee zijn te beschouwen niet zozeer als argumenten tegen een bepaalde optie, of factoren 

die discussie bemoeilijken, als wel als andere perspectieven op het probleem van berging van 

radioactief afval. In dit opzicht laat ze een belangrijke kans voor een zinvolle discussie liggen. Het 

blijkt hieruit immers dat omtrent radioactief afval geen sprake is van ‘het probleem’, maar dat 

probleemdefinities verschillend gepercipieerd worden8.  

Kortom, een analyse van de door CORA overgenomen en niet overgenomen conclusies uit de 

rapporten van van den Berg en Damveld suggereert dat de commissie een situatie voor ogen staat 

waarbij argumenten voor en tegen de berging van radioactief afval worden uitgewisseld, tegen de 

achtergrond van een vaststaand probleem en vaststaande opties voor oplossing van dat probleem. 

Ik herhaal: dit probleem is dat een keuze moet worden gemaakt tussen de drie gegeven opties, en 

de uitkomst is dan de keuze voor een strategie die zowel vanuit technisch als vanuit een 

maatschappelijk standpunt gezien, optimaal is (CORA 2001: 85-86). Dit optimum kan worden 

bereikt, zo leert een lezing van het CORA-rapport, als communicatie met en participatie van de 

buitenwereld in een zinvolle maatschappelijke discussie over het probleem worden gerealiseerd.  

Dat het vinden van een oplossing voor berging van radioactief afval in de ogen van CORA een 

kwestie van informatievoorziening, draagvlak voor en vertrouwen in technologisch onderbouwde 

oplossingen lijkt te zijn, wordt als volgt bevestigd  (CORA 2001: 6):  

                                                 
6 van den Berg en Damveld interviewden 12 organisaties. Drie daarvan zijn landelijke organisaties en de overige 
negen zijn provinciaal of anderszins regionaal.  
7 In de deelstudie is het thema markering wel grondig onderzocht (van den Berg en Damveld 2000: 78-85) 
8 Het bovengenoemde milieuspecifieke perspectief is daarbij een van de vele perspectieven. 
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‘De realiteit van de aanwezigheid van het radioactieve afval en de potentieel zeer langdurige 
blootstelling daaraan voor mens en milieu, stellen ons voor de noodzaak een oplossing te zoeken, die 
zorgt voor een zo groot mogelijke veiligheid op de zeer lange termijn. Elke oplossing in deze hangt 
vrijwel uitsluitend samen met de kwaliteit van de beschermende barrière tussen het afval en de 
biosfeer’  

… 

‘De opdracht aan de commissie is van technisch-wetenschappelijke aard, maar voorbijzien aan de 
maatschappelijke weerstanden tegen diverse opbergmethoden getuigt van weinig zin voor de realiteit. 
Dat heeft de Commissie er toe gebracht tijdens het onderzoek de randvoorwaarde van 
maatschappelijke acceptatie mede in beschouwing te nemen. In dit opzicht staat het Nederlandse 
onderzoek niet alleen. Ook binnen de internationale kaders is sprake van een snel groeiend besef dat 
‘confidence building’ een herkenbaar element van het onderzoek dient te zijn.’  

 

De samenleving moet in staat gesteld worden zich te informeren omtrent de vorderingen van het 

onderzoek, om hoeveel afval het gaat en waar het vandaan komt, en over buitenlandse situaties. 

Dan kan het wantrouwen jegens een technisch-wetenschappelijke ‘black box’ wellicht worden 

weggenomen (CORA 2001: 85). Deze visie op technologische innovatie als voorafgaand aan 

maatschappelijke acceptatie van oplossingen kan worden gekarakteriseerd als technologisch 

deductivisme; het veronderstelt een strikte scheiding tussen technologie en maatschappij enerzijds 

en een overmatig technologisch primaat anderzijds.  

Het is juist deze deductivistische vooronderstelling die een zinvolle maatschappelijke dialoog in 

de weg staat. Niet alleen moet immers vertrouwen van de buitenwereld in technologisch 

uitgedachte oplossingen worden gerealiseerd, ook moeten de technologen vertrouwen krijgen in 

door de buitenwereld uitgedachte oplossingen en gepercipieerde problemen. Deze 

deductivistische vooronderstelling ontbeert met andere woorden een adequate mate van 

wederkerigheid; probleempercepties en –oplossingen van de buitenwereld krijgen geen plaats in 

de door technologen gedefinieerde discussie (zie ook hierboven).  

In het geval van een dialoog over de berging van radioactief afval is het zaak om te zoeken naar 

organisatie van een proces van oordeelsvorming, waarbij ontwikkeling van technologie aansluit 

bij maatschappelijke behoeften. Dit veronderstelt dan ook niet zozeer een maatschappelijk 

keuzeproces, als wel een proces van collectieve morele oordeelsvorming: ‘collectief’ vanwege de 

te vergroten mate van wederkerigheid, ‘moreel’ vanwege de bestaande mate van dissensus over 

waarden en ‘oordeelsvorming’ vanwege de hoge mate van onzekerheid.  

Dit is het punt waarop het alternatief zich aandient: organisatie van collectieve morele 

oordeelsvorming kan worden gerealiseerd als Interactieve Technology Assessment (ITA). Om dit 

te verhelderen, ga ik dieper in op de moeilijkheid van de deductivistische positie; tot nu toe ben ik 

daar met zevenmijlslaarzen overheen gesprongen. In de volgende paragraaf zal ik de plaats van 

herkomst van het primaat van technologische innovatie identificeren in de modernistische 

houding ten opzichte van technologische ontwikkeling. Deze houding is inmiddels op veel 
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fronten geproblematiseerd, waaronder de modernistische epistemologie. Enkele daarbij ingezette 

argumenten zullen dienen om duidelijk te maken dat het organiseren van collectieve morele 

oordeelsvorming een belangrijke verdieping biedt in een proces van kennisontwikkeling.  

1.2. De veranderende verhouding tussen wetenschap en maatschappij 

De visie van het primaat van technologische innovatie kan worden beschouwd als een erfenis van 

de moderniteit. Met andere woorden: ooit was het technologische primaat een deugd. De 

ontwikkeling van het geloof in technologie kreeg een sterke stimulans door de successen van de 

industriële revolutie en de opkomst van de liberale staat. In het gedachtegoed van vroegmoderne 

denkers als Descartes en Hobbes was sprake van een  beeld van de mens die op aarde is om haar 

te controleren en beschikbaar te maken voor menselijke projecten. Deze ontwikkeling werd nog 

eens versterkt door het politiek-filosofische project dat Verlichting heet. Onder invloed van 

filosofen als Immanuel Kant werd een modernistische oriëntatie ingezet, die was gericht op een 

ongelimiteerde versterking van controle door de menselijke wil. Het middel dat hiervoor werd 

ingezet was de Rede. Onder invloed van de rede ontstond zo een logica van rationalisering, die 

ingreep in alle aspecten van het culturele, sociale en politieke bestaan (White 1991: 1-4).  

De deugd van het technologisch primaat wordt hieruit duidelijk: technologie ontleende zijn 

legitimiteit aan het beeld van een liberale staat die een innige verbinding aanging met de 

wetenschap ter verbetering van de menselijke omstandigheden. In dit kader is het beeld van de 

massale bureaucratie als representatie van de logica van rationalisering illustratief: de rede werd 

geïnstitutionaliseerd. Ook de wetenschap werd analoog aan deze logica geïnstitutionaliseerd; de 

natuurwetenschappelijke methodiek van deductie en het daarbij gangbare perspectief op de rede 

die de objectieve waarheid kan kennen en daarmee de werkelijkheid kan beheersen (objectivisme), 

zorgde voor een (gemakzuchtig) vertrouwen in de ‘sciences’ als vormgevers van onze westerse 

beschaving (Ankersmit et al. 1995: 8).  

Vanaf de negentiende eeuw heeft dit daadwerkelijk geleid tot een vooruitgang die tot dan toe 

ongekend was. Geleidelijk begon het huis van de liberale staat echter scheuren te vertonen. 

Bekend is de marxistische kritiek op het kapitalisme als productiewijze van de staat en de daaraan 

gekoppelde noodzakelijke uitbuiting van de arbeiders. De materiële vooruitgang zou slechts een 

kleine elite begunstigen. Het marxisme propageerde emancipatie van het proletariaat, terwijl de 

rationalisering als motor voor vooruitgang, “… a largely unbroken grand Ma(r)x – Weber 

consensus on modernization …” (Beck 1997: 20), geolied bleef draaien.  

Volgens postmodernistische denkers als Foucault en Lyotard, die de structuren van de 

moderniteit ter discussie begonnen te stellen, is de marxistische kritiek dan ook niet vergaand 

genoeg; de rede als bron voor vooruitgang werd nu ter discussie gesteld. De kritiek werd steviger; 
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de pijlen werden ook gericht op de verbinding tussen de wetenschap en de staat. Foucault 

bijvoorbeeld zag het macht - kennis complex als gericht op de productie van gehoorzame burgers 

(Foucault 1975, 1976a).  

Lyotard stelde dat 

‘… er een koppeling bestaat tussen het taalgenre dat wetenschap heet en dat andere dat ethiek en 
politiek heet: ze komen beiden voort uit hetzelfde perspectief, of, zo men wil, uit eenzelfde ‘keus’: en 
die keus heet het Westen. […] Bestudering van de huidige status van het wetenschappelijke weten leidt 
tot de vaststelling dat, juist terwijl dit laatste meer dan ooit aan de machten onderworpen is en met de 
nieuwste technologieën zelfs een van de belangrijkste inzetten in hun conflicten dreigt te worden, het 
probleem van de dubbele legitimiteit, verre van te vervlakken, er niet aan kan ontsnappen zich nog 
scherper te stellen. Want dit probleem wordt in zijn meest complete vorm gesteld, namelijk die van 
reversie, waardoor duidelijk wordt dat weten en kunnen de twee kanten van een en dezelfde vraag zijn: 
wie besluit wat weten is, en wie weet wat gepast is om te besluiten? [cursief TO]. In het tijdperk van de 
informatica is de vraag van het weten meer dan ooit de vraag van de regering’ (Lyotard 1979: 48).  

 
Ontwikkeling en inzet van technologie als resultaat van de modernistische wijze van 

kennisvergaring werd aan kritiek onderhevig gemaakt. Dat de ontwikkeling van technologie zich 

in de eigen staart beet, zorgde voor een normatieve ontkoppeling van wetenschap en de staat. 

Deze ontkoppeling leidde voor sommige postmodernisten tot de conclusie dat kennis niet 

mogelijk was. Tegenover de objectivistische methode van wetenschap werd een radicaal 

relativisme geplaatst, die alle vormen van feitelijkheid ontkende: de wetenschap zou zijn 

legitimiteit aan vertellingen, lokale kennis, of gediskwalificeerde vormen van weten (Foucault 

1976b) moeten ontlenen, in plaats van aan politieke, door de staat bepaalde feitelijkheden.  

Het problematiseren van modernistische maatschappelijke structuren resulteerde zo onder andere 

in een verwerping van de modernistische epistemologie (kennisleer), en voor sommigen zelfs in 

het verwerpen van de mogelijkheid van kennis als zodanig. Niet alleen werd dit duidelijk naar 

aanleiding van de theoretische reflectie op kennisontwikkeling als hart van de moderniteit, ook 

werd meer en meer de positie ingenomen dat ‘de wetenschap evenzeer ‘part of the problem’ als 

‘part of the solution’ is’ (Ankersmit et al. 1995:8). Met massale inzet van technologie bij het 

voorzien in materiële basisbehoeften werden onvoorziene nieuwe problemen gecreëerd, die met 

behulp van technologische rationaliteit niet waren op te lossen of zelfs maar te beheersen. ‘Het 

vertrouwen in wetenschap en techniek dat de eerste decennia van de Europese wederopbouw 

kenmerkte, begon te tanen’ (ibid.). 

Discussie over de modernistische epistemologie werd op zo het filosofische metaniveau gevoerd, 

maar nam ook vorm aan door het erkennen van nieuwe ‘voorwetenschappelijke’ problemen. Met 

name de opkomst van de milieubeweging heeft hier een grote rol in gespeeld. Veel aandacht werd 

gevestigd op de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en milieuvervuiling door uitstoot van 

gassen, die het gevolg zijn van de technologische orde die ten grondslag ligt aan een manier van 
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leven. Om deze problemen op te lossen, kon niet een beroep worden gedaan op modernistische 

technologische arrangementen, maar er moest wel ‘iets worden gedaan’.  

Voorbij de ‘tegenstelling’ tussen objectivisme en relativisme (Bernstein 1983; cf. Schmidt 1995a) 

ontstaat ruimte voor een epistemologie van constructivisme. Voor het kennen van problemen en 

oplossingen, met of zonder technologie, kan kennis ontstaan die zijn legitimiteit ontleent aan de 

manier waarop het is geconstrueerd. Kennisontwikkeling krijgt in deze visie een sterk 

procesmatig karakter, waarbij op een of andere manier ‘feitelijke’ kennis en ‘waardevolle’ ethiek 

samen moeten gaan. Kennis krijgt zo een dimensie van intersubjectiviteit en collectiviteit: het 

wordt een proces van collectieve morele oordeelsvorming.  

Analoog wordt hieraan ook ontwikkeling van technologie beschouwd als het resultaat van sociale 

constructie (Bijker et al. 1987). Het zoeken naar een oplossing voor de berging van radioactief 

afval vanuit een constructivistisch perspectief biedt een aangrijpingspunt voor het opzetten van een 

proces van Interactieve Technology Assessment. Hierbij worden maatschappelijke en 

wetenschappelijke aspecten van radioactief afval niet als gescheiden motieven behandeld waarbij 

een ‘equilibrisch’ optimum gevonden moet worden. Zij zijn twee verschillende perspectieven 

binnen een scala aan denkbare mogelijkheden bij het construeren van probleemdefinities en 

oplossingsrichtingen.    

1.3. Interactieve Technology Assessment: van TA naar CTA naar ITA 

Het benaderen van een ontwikkelingsproces voor technologische innovatie vanuit een 

constructivistisch perspectief is wat Interactieve Technology Assessment wil ondernemen. De 

ontwikkeling van Interactieve Technology Assessment als variatie op technology assessment is als 

het ware een drietrapsraket geweest.  

• In het oorspronkelijke technology assessment (TA) werd een element van inductivisme 
ingebouwd (Holt 1977);  

• Inductivisme werd vervangen door constructivisme: technology assessment werd 
Constructieve Technology Assessment (Daey Ouwens 1987);  

• als reactie hierop werd het thema inclusiviteit geagendeerd bij het ontwikkelen van 
Interactieve Technology Assessment (Grin et al. 1997)  

 
Zo ontstond ITA als een proces van analyse ‘met als voornaamste functie het bijdragen aan het 

beïnvloeden van ontwikkelingstrajecten in een door betroffenen gewenste of tenminste 

aanvaardbare richting’ (Grin et al. 1997: 18). Hoe is ziet deze ontwikkeling er uit? 

Technology assessment (TA) is afkomstig uit Amerika, waar in 1972 het Office of Technology 

Assessment (OTA) werd opgericht9. Oorspronkelijk was TA een middel om technologie te 

beoordelen op eventuele neveneffecten, en op basis van die beoordeling de ontwikkeling van 
                                                 
9 Overigens weer opgeheven in 1995. 
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technologie bij te sturen. Ten grondslag hieraan lag een groeiende kritiek op technologie als de 

basis voor vooruitgang (zie §1.2). Na vijf jaar ervaring met technology assessment verscheen een 

artikel van Robert Holt waarin de TA-methode onder de loep werd genomen. Hij stelt daarin dat    

‘… a vigorous program of ‘technology assessment’ was proposed as a way to foster the beneficial 
aspects of new technology, to provide early warning and thus the basis for controlling possible 
adverse effects, and more generally to improve the quality of efforts to foster a more constructive 
evaluation for technological order’ (Holt 1977: 284) 

 

Duidelijk is hier dat door Holt technology assessment niet alleen wordt beschouwd als een 

middel om technologie bij te sturen, maar ook als een mechanisme waarlangs een toekomstige 

technologische ‘orde’ kan worden bereikt. Hiervoor, stelt hij naar aanleiding van deze reflectie, 

moet worden afgestapt van de oorspronkelijk bedachte TA-methode (Holt 1977: 285): 

‘Technology assessment is typically viewed as a way of harnessing the products of [technologically 
driven, TO] blind forces and bringing them to the service of mankind. The typical technology 
assessment process goes as follows: examine a technological innovation early in its development, 
assess the probable consequences of the innovation under a number of assumptions about its 
probable future use; alert policy making agencies to the assessment and perhaps make 
recommendations on how to minimize the unfavourable consequences while maximizing the 
desirable.’ 

 

Het startpunt van een dergelijk proces zou niet zozeer de technologische ontwikkeling op zich 

moeten zijn, als wel een analyse van de mechanismen middels welke maatschappelijke, politieke 

en economische omstandigheden de ontwikkeling van technologie stimuleren. De gedachte 

hierachter is dat ontwikkeling van technologie en maatschappelijke vooruitgang hand in hand 

gaan, in plaats van dat technologische innovatie een exogene of autonome ontwikkeling is. Dit 

resulteert in een perspectief op TA langs de volgende drie lijnen (Holt 1977: 286): 

• Technologische innovatie moet worden beschouwd als een endogeen proces; 
• Beoordeling van technologische innovatie, zonder inductief mechanisme, zal leiden tot de 

verkeerde oplossingen; 
• De rol van de sociale wetenschapper is complex en verraderlijk; ‘the ‘science of design’ is 

still in its infancy’. 
 
Technologische ontwikkeling als inductief mechanisme leunt zwaar op veranderende 

perspectieven op rationaliteit, zoals ook in §1.2 naar voren is gekomen. Tegenover het aan de 

mythe van objectiviteit gekoppelde rationele actormodel ontstond een beeld van ‘bounded 

rationality, beperkte rationaliteit (Simon 1982; cf. Jones 2002). Dit wil zoveel zeggen als dat het 

menselijk vermogen maar beperkt is bij het overzien van alle aspecten van een probleem, en net 

zomin bij alle oplossingsopties. In plaats van bij het maken van (beleids)keuzes alle opties op een 

rij te zetten en daartussen een keuze te maken, werd gesuggereerd om besluitvorming als 
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incrementeel proces te beschouwen. Door de beperkte rationaliteit is het immers niet wenselijk in 

een keer de beste definitieve oplossing te willen selecteren.   

Het incrementalisme kreeg echter het verwijt inherent conservatief te zijn, en daardoor innovatie 

in de weg te staan. Het maakte het maken van sociale keuzes onmogelijk. Een aangepaste vorm 

van incrementalisme wilde deze kritiek ondervangen door ruimte te maken voor sociale keuzes. 

Daarbij zijn twee begrippen belangrijk (Lindblom en Woodhouse 1993): 

• ‘serial adjustment’ (afstemming van ideeën in de tijd; trial en eventueel error)  
• ‘mutual adjustment’ (afstemming van ideeën onderling; tussen betrokken) als basis voor 

besluitvorming.  
 

Met deze twee onderdelen kan incrementalisme als basis voor technology assessment dienen. Het 

benadrukt een procesmatige rationaliteit (kennisontwikkeling) die in de TA is ingebracht bij het 

ontwikkelen van een TA-variant, namelijk het constructieve technology assessment (Daey 

Ouwens 1987). Hierbij worden naast de technologische ontwikkeling in kwestie ook 

maatschappelijke, politieke en economische perspectieven in ogenschouw genomen; naast criteria 

als veiligheid en de technische en kosteneffectiviteit, zullen aspecten als kwaliteit van arbeid, 

belasting van het milieu, gebruikersvriendelijkheid e.d. een rol moeten spelen (Daey Ouwens et al. 

1987: 7). Een uitbreiding van disciplines biedt CTA een mogelijkheid tot het integreren van 

feitelijke en normatieve ontwikkelingen omtrent technologie. Holts richtlijnen werden door 

middel van CTA aldus opgepikt: een model voor technologieontwikkeling werd gesuggereerd 

waarin een onderscheidende constructivistische procesrationaliteit ervoor kan zorgen dat TA 

verwerd van een middel om technologie bij te sturen tot een middel om technologie te 

ontwikkelen.  

Bij het inbrengen van een constructivistische dimensie werd naast een visie op procesrationaliteit 

ook het thema inclusiviteit geagendeerd bij de opzet van een technology assessmentproces. Het 

wordt belangrijk om na te denken over wie meepraat. Rip cs. onderscheiden bij constructieve 

technology assessment drie te integreren deelactiviteiten (Rip et al. 1995): 

 

pCTA 
(producenten) 

cCTA 
(consumenten) 

oCTA 
(overheid) 

CTA 
 

 

 

 
Figuur 1. Constructieve Technology Assessment als drie te integreren deelactiviteiten 

 

Op de CTA-manier blijft Technology assessment echter beperkt tot een deskundigenactiviteit. 

Normatieve perspectieven van producenten, consumenten en overheid en de technologische 
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feitelijkheden in kwestie worden hierbij immers tegen elkaar afgezet, waarbij de daadwerkelijke 

assessment, i.e. integratie van normatieve en feitelijke perspectieven, gebeurt door deskundigen. 

Rip komt hiermee weliswaar tegemoet aan de vraag van Robert Holt naar een inductivistische 

procedure, maar hierbinnen is sprake van een beperkte hoeveelheid actoren en assessment door experts. 

Waar zitten bijvoorbeeld milieubewegingen?  

Technology assessment vereist het betrekken van een groter scala aan ‘domeinen’ in een 

interactief ontwikkelingsproces van technologie, i.e. het nadenken over inclusiviteit, en het bepalen 

van een toepasbare, constructivistische procesrationaliteit in een proces van interactieve 

oordeelsvorming. In dit kader werd Interactieve Technology Assessment ontwikkeld (Grin et al. 

1997). Een ITA-proces omvat een methode voor het volgende: 

• Na het bepalen van deelnemers aan het proces (inclusiviteit) wordt vastgesteld wat de 
inbreng van de verschillende actoren en de daarachter liggende noties zijn; hiernaar 
wordt gerefereerd als de handelingstheorie van de actoren.  

• Het doel in een ITA-proces is nu om bij het ontwikkelen van nieuwe standpunten de 
verschillende handelingstheorieën zodanig in elkaar te laten aangrijpen dat alle 
betrokkenen zich kunnen herkennen in het gemeenschappelijke construct. Deze 
uiteindelijke constructie wordt verstaan als een synthese.   

• Dit kan gebeuren door een procesrationaliteit die is gebaseerd op het begrip 
hermeneutische dialectiek.  

 
Overigens moet worden opgemerkt dat zowel inclusiviteit als procesrationaliteit geen voor ITA 

specifieke karakteristieken zijn. Het is echter de manier waarop de twee in elkaar aangrijpen die 

voor een ITA specifiek is. ITA poogt een beleidsanalytisch instrument te zijn, waarbij politieke en 

wetenschappelijke debatten in een vroeg stadium aan het maatschappelijke debat worden 

gekoppeld, door technologische innovatie als een gemeenschappelijk leerproces te beschouwen 

(Grin en van de Graaf 1996b). Uiteindelijk is TA middels in deze paragraaf geschetste dynamiek 

verworden tot een systeeminnovatief middel om maatschappelijke en politieke arrangementen en 

instituties te beoordelen en te veranderen.  

1.4. Opbouw van het onderzoek: over de ITA-aanpak 

In het vervolg van dit onderzoek ga ik verder in op het ontwerp van een ITA bij het vinden van 

een oplossing voor de berging van radioactief afval. Daarbij komen de voor ITA karakteristieke 

eigenschappen, namelijk inclusiviteit en een constructivistische procesrationaliteit, aan bod, om 

tenslotte te suggereren hoe in concreto de aanpak van een ITA-proces over radioactief afval 

vorm kan krijgen. Hier geef ik de rode draad deze onderneming weer.  

In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op de problematiek van de berging van radioactief 

afval. Bestudering van literatuur daaromtrent suggereert dat een aantal thema’s daarbij regelmatig 

terugkomt. De complexiteit van de problematiek blijkt uit een analyse van het ‘argumentatieve 
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landschap’ rondom het afvalprobleem. Dit landschap wordt in het volgende hoofdstuk in kaart 

gebracht; gerelateerd aan een selectie van actoren die zich rondom dit probleem bewegen. Op 

basis van de op deze manier ingevulde argumentatieve kaart van thema’s en actoren, en de wens 

van het bereiken van een synthese bij het ordenen daarvan, wordt tot besluit van hoofdstuk 2 

bekeken welke afbakening voor een ITA proces zinvol kan zijn. 

Deze kaart, waarmee het thema inclusiviteit invulling krijgt, dient als aangrijpingspunt voor een 

beschouwing over procesrationaliteit. In hoofdstuk 3 ga ik in op de vraag hoe gezien de 

geschetste omstandigheden gezocht kan worden naar een methode om de door ITA beloofde 

synthese te kunnen bewerkstelligen. De suggestie die oorspronkelijk daarvoor als startpunt dient, 

is de methodiek van constructivistische evaluaties, die is ontwikkeld door Egon Guba en Yvonna 

Lincoln (Guba en Lincoln 1989). Om verschillende redenen is het echter niet mogelijk deze 

methodiek van de hermeneutisch-dialectische cirkel linea recta te extrapoleren naar de kwestie van 

de berging van kernafval. Een beschouwing over filosofische hermeneutiek leert dat daar wel 

aanknopingspunten te vinden zijn voor een methodiek voor een ITA. Daarbij dient de geschetste 

complexiteit van de problematiek als illustratie.  

Hiermee neem ik gelijk een voorschot op samensmelting van inclusiviteit en procesrationaliteit, 

die in hoofdstuk 4 gaat gebeuren. Daar zal ik aangeven welke consequenties het onderzoek naar 

thema´s en actoren enerzijds en procesrationaliteit anderzijds heeft voor het zoeken naar 

mogelijkheden voor de berging van radioactief afval. Daarbij wordt de berging van radioactief 

afval als probleem van duurzame technologische ontwikkeling gezien.  

In het laatste hoofdstuk zal ik tenslotte de lijn van het betoog in het kort nog eens weergeven, en 

zal ik aangeven hoe het met een dergelijk proces verder moet. Welke aanbevelingen volgen hieruit 

voor het verbinden van het politieke en wetenschappelijke debat met het maatschappelijk debat? 

En wat zijn de consequenties voor ITA als sociaal-wetenschappelijk en beleidsanalytisch 

instrument daarvoor? 
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Hoofdstuk 2. Een kaart van de complexiteit: een thematische- en een 
actoranalyse  

2.1. Inleiding: de argumentatieve gelaagdheid van thema’s 

In het vorige hoofdstuk heb ik betoogd dat Technology Assessment als het beïnvloeden van de 

ontwikkeling van technologie een invulling is van een constructivistische epistemologie, en als 

zodanig het procesmatige karakter van kennisontwikkeling benadrukt. Verder onderscheidt 

Interactieve Technology Assessment zich hierbinnen van andere vormen van TA door aandacht 

voor vraagstukken van inclusiviteit en een hermeneutische methode als procesrationaliteit.   

Verder heb ik ITA en de berging van radioactief afval aan elkaar verbonden door toepassing van 

ITA op de afvalproblematiek te bevragen. Daarbij is de veronderstelling dat het vinden van een 

oplossing voor afvalberging een zeer complexe opgave is, waarbij een explosief mengsel van 

concepten, opvattingen en voorkeuren zich lijkt te bevinden in een vat waarvan de wanden ook 

nog eens van buitenaf onder druk staan van gepolariseerde identiteiten en vertrouwenskwesties. 

De complexiteit van deze problematiek zal in dit hoofdstuk verder worden geïllustreerd.  

ITA inbrengen als inspiratiebron voor een procesontwerp om deze gespannen situatie tegemoet 

te treden zou zich wellicht moeten richten op verminderen van de druk in plaats van het 

verstevigen van het vat. Daarna kan het vat alsnog verstevigd worden, andere vaten kunnen 

worden gevonden, of de samenstelling van het gas verandert zodanig dat hetzelfde vat gebruikt 

kan blijven worden. 

Het organiseren van een ITA begint gewoonlijk met het inventariseren van ‘de huidige situatie’. 

In het volgende hoofdstuk wordt dit uitgewerkt. Daarbij zal duidelijk worden dat de huidige 

situatie als een zeer complexe problematiek kan worden gekarakteriseerd. Een analyse van het 

‘argumentatieve landschap’ leert dat zich onder de ogenschijnlijke praktische complexiteit een 

zeer sterke morele complexiteit manifesteert. Om dit te verduidelijken komt eerst aan bod welke 

argumenten in discussies over de berging van radioactief afval vaak terugkomen. Het eerste ITA-

thema, namelijk inclusiviteit, wordt hier gediend door na te denken over welke argumenten bij 

een ITA verwacht kunnen worden. Maar ook neem ik hier een voorschot op het tweede thema, 

dat van  procesrationaliteit, en wel als volgt.  

In de goede constructivistische traditie worden argumenten begrepen als zijnde een 

plaatsbepaling ten opzichte van een onderwerp door reflectie op de wisselwerking tussen 

praktisch handelen en de opvattingen die in dat handelen besloten liggen. Argumenten zijn met 

andere woorden conversaties tussen acties en intenties. Ze zijn daardoor geen harde gegevens, 

maar veeleer aan bijstelling onderhevig. Argumenten zijn constructen, die tegen de achtergrond 

van ‘generieke noties’ worden opgetrokken. Argumenten zijn zodoende in tijd en plaats gelaagd. 
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Bij het in kaart brengen van het argumentatieve landschap is het zodoende zaak om de 

gelaagdheid in de weergave van de argumentaties terug te laten komen. Een hulpmiddel hierbij is 

het model van politieke oordeelvorming dat door Frank Fischer als volgt in vier niveaus in kaart 

gebracht, onderscheiden in twee ‘orden’ (Fischer 1980: 111-115; cf. van de Graaf en Hoppe 1996: 

65-68; Grin, van de Graaf en Hoppe 1997: 38-39):  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2e orde 
(over 
toegekende 
betekenissen 
aan gegevens) 

1e orde  
(over gegevens 
en doelen, 
oplossingen en 
problemen) 

• Keuze voor een bepaald waardensysteem als 
richtinggevend voor politieke oordeelsvorming 

• Uiteindelijke voorkeuren

• Ondersteuning van gegevens en rechtvaardigingen 
door explicitering van waardensystemen 

• Achtergrondtheorieën

• Toepasbaarheid en juistheid van de doelen van het 
beleid in de aangetroffen omstandigheden 

• Definities van het probleem 

• Het empirisch aantonen van het wel of niet 
waarmaken van een beleidsclaim 

• Oordelen over oplossingen

Technische 
verificatie 

Situationele 
rechtvaardiging

Systeem- 
ondersteuning 

Rationele 
keuze 

Figuur 2. Fischer’s model van politieke oordeelsvorming 

 

Waar het in het hiernavolgende dan ook om gaat, is om de generieke noties achter argumentaties 

te ontmaskeren door aandacht te hebben voor de waardensystemen waarbinnen verschillende 

argumenten een plek hebben gekregen. Het is de bedoeling om eerste- en tweede orde 

oordeelsvorming met elkaar in verband te brengen. Naar het geheel van argumenten en generieke 

noties wordt gerefereerd als handelingstheorie (Grin et al. 1997: 38-39). 

Uit een eerste beschouwing van het CORA-rapport, alsmede de onderzoeken van van den Berg 

en Damveld over kernafval en kernethiek enerzijds en over gevoerde discussies in het buitenland 

anderzijds, volgt dat een aantal thema’s in discussies over radioactief afval regelmatig terugkomt. 

Een interpretatie van vier hieruit geselecteerde thema’s, namelijk  veiligheid, beheersbaarheid, de 

controverse rond kernenergie en democratie verduidelijkt de complexiteit. De traditioneel-

wetenschappelijke benadering komt daarbij steeds eerst aan bod, om te worden gecontrasteerd 

met een sociaal-ethisch perspectief op de thema’s (§2.2). Vervolgens zal ik een eerste ordening 

aanbrengen in de verschillende argumenten en daarachter liggende opvattingen door deze terug 

te plaatsen in Fischer’s model van oordeelsvorming (§2.3). In paragraaf 2.4 worden de thema’s en 

argumenten gekoppeld aan een aantal zich rondom deze problematiek bewegende actoren, 
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waarna in §2.5 tenslotte het voorgaande wordt ingezet bij het vormen van ideeën over hoe een 

synthese kan worden bereikt.  

2.2. Veiligheid, beheersbaarheid, de controverse rond kernenergie en democratie 

2.2.1. Veiligheid 
Bij alle discussies over de berging van radioactief afval staat veiligheid centraal. Dit lijkt een 

gemeenplaats te zijn, en dat is het ook. De invulling van de verschillende begrippen radioactief afval 

en veiligheid is echter nogal complex. Daarom volgt eerst enige begripsontwarring10; daarna zal ik 

ingaan op de moeilijkheid van het begrip ‘veiligheid’ in deze context. 

Het Internationaal Agentschap voor Kernenergie definieert radioactief afval als volgt: 

Elk materiaal dat radionucliden bevat of erdoor is besmet in concentraties of radioactiviteitsniveaus 
die hoger zijn dan de vrijgestelde hoeveelheden die werden vastgelegd door de bevoegde overheden, 
en waarvoor geen gebruiksmogelijkheid is voorzien. 

 
Om een stof aan te merken als radioactief afval moet het dus aan minimaal twee criteria voldoen: 

het moet radioactief zijn en het moet afval zijn (i.e. niet meer voor hergebruik aangemerkt 

worden). Over het eerste bestaat weinig ondubbelzinnigheid: in de natuur komen veel 

radioactieve isotopen voor. Radioactieve straling bestaat in drie soorten: α-, β- en γ-straling. De 

laatste, gammastraling, is het sterkst: waar men alfastraling met een velletje papier kan 

tegenhouden, en bètastraling door een menselijke hand gaat, gaat γ-straling dwars door een dikke 

metalen plaat heen. Deze verschillende eigenschappen worden uitgedrukt door het begrip 

stralingsbelasting, gemeten in Sievert (Sv): γ-straling heeft een hoge Sv-waarde. In Nederland 

ontvangt een mens per jaar ongeveer 2,5 milli-Sievert (mSv) aan straling, deels uit de natuur, deels 

uit kunstmatige straling (bijvoorbeeld door het nemen van Röntgenfoto’s in het ziekenhuis of bij 

de tandarts). De norm voor de maximale hoeveelheid jaarlijks te ontvangen kunstmatige straling 

is in Nederland gesteld op 1 mSv.  

Over wanneer radioactief materiaal aangemerkt moet worden als afval, bestaat meer 

onduidelijkheid11. Uit internationale vergelijking wordt dit duidelijk uit het gegeven dat sommige 

EU-lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, gebruikte kernbrandstof eerder als een 

hulpbron beschouwen (uranium en plutonium worden eruit gehaald en kunnen opnieuw worden 

gebruikt in kerncentrales), terwijl Finland en Zweden het veeleer beschouwen als afval. In 

Nederland is dit ondervangen door een cijfermatige grens te bepalen aan de hoeveelheid straling, 

uitgedrukt in Becquerel (Bq), waarboven radioactief materiaal alleen mag worden verwerkt door 

                                                 
10 Met dank aan van den Berg en Damveld (van den Berg en Damveld 2000: 13-16). 
11 De term ‘radioactief afval’ bestaat bijvoorbeeld niet bij de Nederlandse wet. Wel kent de wet het begrip 
kernsplijtingsafval (KSA), het hoogradioactieve afval van opwerking uit kerncentrales.  
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de daarvoor geautoriseerde instelling (COVRA, Centrale Organisatie voor Radioactief Afval). 

Daarmee is al het materiaal dat boven die radiotoxische grens komt, aan te merken als radioactief 

afval.   

Zodra radioactief materiaal is aangemerkt als afval, wordt een verder onderscheid gemaakt tussen 

laag-, middel- en hoogradioactief afval; ook hier geldt dat per land deze grenzen verschillend zijn 

bepaald. Daarbij is hoogradioactief afval door COVRA bepaald als zijnde materiaal met een 

stralingsbelasting van >10 Sv per uur. Dit afval maakt in volume 1,5% van de totale in de 

komende 100 jaar te verwachten hoeveelheid radioactief afval uit, maar in radioactiviteit gemeten 

vormt het meer dan 99% van de totale hoeveelheid materiaal (zie Bijlage 1). 

Deze normeringen zijn doorspekt met politieke keuzes, veelal gevoed door wetenschappelijk 

onderzoek. De gemaakte keuzes kunnen echter ook zijn genomen op basis van economische 

motieven, (internationale) politieke motieven (bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van buitenlandse 

stroom of grondstoffen) of vergunningstechnische motieven (van den Berg en Damveld 2000: 16). 

Dat geldt ook voor de tweede kwestie, de kwestie veiligheid. In beginsel is alle radioactief afval 

aangemerkt als hoogtoxisch (Nationaal Milieubeleidsplan 1989) en daarmee potentieel onveilig. 

In het CORA-rapport is te lezen (CORA 2001: 9): 

Vanzelfsprekend vormt de veiligheid een cruciale voorwaarde voor een berging. Deze wordt 
gewaarborgd door een multi-barrière systeem, een combinatie van kunstmatige en natuurlijke 
barrières, die moet voorkomen dat het afval vrijkomt en risico’s oplevert. Zo mogelijk moet een 
berging bovendien fail-safe zijn, dwz. als de menselijke controle over een berging verloren mocht 
gaan, dan dient de berging onder invloed van natuurlijke processen uiteindelijk in een passief-veilige 
situatie terecht te komen.  

Een oplossing wordt hier gekenmerkt als veilig als het zo min mogelijk onveilig is, ofwel zo min 

mogelijk risico oplevert. Dit is opvallend, vanwege minimaal twee aspecten.  

Ten eerste: de ‘hoeveelheid veiligheid’ die wordt gerealiseerd bij keuze voor een bepaalde 

oplossing is een afweging die moet worden gemaakt. ‘Zoveel mogelijk veiligheid’ geniet daarbij 

niet automatisch de voorkeur van allen. Illustratief hierbij is dat voor veel milieuorganisaties de 

bovengrondse opslag de voorkeur geniet boven ondergrondse opslag, hoewel die vorm van 

opslag waarschijnlijk minder veilig is. Het mist namelijk de fail-safe component waar in het 

CORA-rapport sprake van is, en die CORA noopt te stellen dat ‘op den duur ondergrondse 

berging noodzakelijk is’ (CORA 2001: 14). Aan de positie van de milieuorganisaties is de hogere 

mate van zekerheid over de resultaten van onderzoek naar bovengrondse berging debet.  

Niet alleen is het niet vanzelfsprekend hoe belangrijk veiligheid moet zijn bij het vinden van een 

oplossing voor radioactief afval. Ook ontstaat uit nadruk op een ‘zo min mogelijk onveilige 

situatie’, verbonden aan het risicoconcept, de vraag naar hoe veiligheid wordt bepaald, en door 

wie. Illustratief hiervoor is dat tegenover de ‘veilige situatie’, zoals door het politiek-technologisch 
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complex gedefinieerd, ook wel het concept ‘sociale veiligheid’ wordt gesteld. In de discussie over 

radioactief afval in Canada bijvoorbeeld wordt gesteld dat veiligheid slechts een onderdeel van 

acceptatie is. De kans op acceptatie wordt daar groter geacht als een voorgestelde oplossing niet 

alleen vanuit technisch, maar ook vanuit sociaal oogpunt veilig is (NFWMDC 1998; cf. van den 

Berg en Damveld 2000: 33-44). Een van de opmerkingen die het NFWMDC-panel maakte, was 

dat in het kader van de sociale veiligheid meer gewicht wordt gegeven aan het gegeven dat er 

gevaar bestaat, dan aan de grootte van de kans dat een gevaarlijke situatie zich voordoet. Het gaat 

dan om omgaan met risico in plaats van vergroten van de veiligheid.  

Scherper gesteld: minimalisering van veiligheid en het omgaan met risico lijken twee kanten van 

dezelfde medaille, maar ze staan met elkaar op gespannen voet. Waar veiligheid een concept van 

het politiek-technologisch complex is, vereist risico dat meer aandacht wordt gevestigd op 

participatieve praktijken bij het bepalen van wat een acceptabele veilige situatie is.  

In hoofdstuk 3 zal ik verder ingaan op het thema ‘risicosamenleving’. Met name het concept 

‘reflexieve modernisering’ komt terug bij het zoeken naar een uitweg uit de complexiteit, die naar 

aanleiding van het thema veiligheid al wat groter is geworden. 

2.2.2. Beheersbaarheid 
Het tweede thema is beheersbaarheid. Ondanks het feit dat op het gebied van veiligheid van 

berging van radioactief afval een fundamentele ambiguïteit is ingeslopen, is radioactief materiaal 

natuurlijk wel gevaarlijk. Eerst zal ik aangeven waar de aard van het gevaar ligt, daarna welke 

principes ten grondslag liggen aan bescherming daartegen, en ten slotte zal ik ingaan op de 

manieren waarop dit leidt tot vorming van verschillende voorkeuren bij het vinden van 

oplossingen voor de berging van radioactief afval in Nederland. 

Zowel α-, β- als γ-straling hebben door hun ioniserende werking invloed op de structuur van 

cellen. Daarbij is onderscheid te maken tussen vroege en vertraagde stralingseffecten. Ter 

illustratie: bij blootstelling aan een stralingsbelasting van >10 Sv per uur (de norm voor 

hoogradioactief afval) zal een mens na enkele dagen of weken sterven. Bij vertraagde 

stralingseffecten daarentegen valt te denken aan het ontstaan van kanker en genetische mutatie.   

Ten grondslag aan stralingsbescherming liggen drie natuurwetenschappelijke principes:  

• Blootstellingstijd: hoe korter de blootstelling, hoe kleiner de stralingsdosis 
• Afstand tot de bron: hoe verder de bron, hoe kleiner de stralingsdosis 
• Afscherming en inkapseling: door het inkapselen van radioactieve stoffen in bepaalde 

materialen wordt straling verhinderd 
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Deze technische principes liggen mede ten grondslag aan de ontwikkeling van ‘Basic Safety 

Standards Directive’ voor stralingsbescherming van de Europese Unie. Alle lidstaten van de 

Europese Unie hebben hun regels gebaseerd op deze politieke richtlijn12:  

• Verantwoording van de aanwending: geen enkele aanwending die een blootstelling aan 
straling met zich meebrengt, mag worden toegepast, tenzij ze voordelen biedt die opwegen 
tegen de schade die wordt of kan worden veroorzaakt. 

• Optimalisering van de bescherming: stralingsdoses en -risico’s moeten zo laag worden 
gehouden als redelijkerwijs mogelijk is (Al Low As Reasonably Achievable, ofwel het 
ALARA-principe), rekening houdend met economische en sociale factoren.  

• Beperking van het individuele risico: blootstelling van individuen mag bepaalde 
dosislimieten waarboven de dosis of het risico als onaanvaardbaar wordt beschouwd, niet 
overschrijden. 

 
Voor de Nederlandse situatie geldt dat deze technische en politieke principes ook nog worden 

doorsneden door een aantal algemene milieurechtelijke principes, die in het kader van het vierde 

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) zijn ontwikkeld. Deze zijn afgeleid uit verschillende 

internationale verdragen, en omvatten de volgende beginselen (Backes et al. 2001): 

• het (eerder al genoemde) ALARA-beginsel 
• het voorzorgbeginsel 
• het preventiebeginsel 
• het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ 
• het stand-still-beginsel 
• het bronbeginsel 
• het beginsel van externe integratie 
• het samenwerkingsbeginsel 
• het duurzaamheidsbeginsel 
 
Deze drie stelsels van beginselen zijn niet uitputtend. Wel komt de geest van deze reeksen 

beginselen terug in de door het IAEA omschreven hoofddoel van afvalbeheer: 

Het hoofddoel van het beheer van radioactief afval is dit afval zodanig te behandelen dat de 
gezondheid van mens en milieu nu en in de toekomst worden beschermd zonder dat er een 
buitensporige last wordt gelegd op de komende generaties. 

 

We zien zodoende dat de ruimte waarin oplossingen voor de berging van radioactief afval 

kunnen worden uitgedacht, wordt ingekaderd door technische, politieke en milieurechtelijke 

principes. Hieruit wordt langzaam de opkomst van het concept ‘terughaalbaarheid’ duidelijk. Een 

zich versterkende nadruk op milieubeginselen deed de oorspronkelijke bergingsmethoden, zoals 

diepzeedumpingen en definitieve berging in de diepe ondergrond niet langer acceptabel zijn.  

 

                                                 
12 Met dank aan de CD-ROM ‘Het beheer van radioactief afval in de Europese Unie’, uitgegeven door het 
Directoraat-Generaal Milieuzaken, Nucleaire Veiligheid en Civiele Bescherming van de Europese Commissie (1999).  
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Terugneembaarheid als conceptueel criterium lijkt tegemoet te komen aan belangrijke bezwaren:  

• Het stelt toekomstige generaties in staat zelf te beslissen wat er met het afval moet 
gebeuren. Het principe van duurzaamheid impliceert immers dat we toekomstige generaties 
niet zomaar mogen belasten met consequenties van huidige keuzes; 

• Het anticipeert daarmee op resultaten van toekomstig wetenschappelijk onderzoek zoals 
bijvoorbeeld transmutatie en immobilisatie. Onderzoek daarnaar is weliswaar lopend, maar  
veelbelovend (cf. CORA 2001: 12, 71-73). 

 

Bovendien mag volgens het eerste NMP de diepe ondergrond alleen worden gebruikt voor 

berging op voorwaarde van terugneembaarheid. Terugneembaarheid dus duidelijk een structurerend 

element in de discussie geworden13.  

Daarmee is de discussie over beheersbaarheid echter niet beëindigd. In sommige gevallen wordt 

terugneembaarheid gesuggereerd als thema voor de berging van afval tijdens een periode van 

onderzoek naar permanente oplossingen. Dit is voor CORA aanleiding geweest om te stellen dat 

ondergrondse berging op den duur noodzakelijk is (CORA 2001: 14). Om zoveel mogelijk aan de 

wensen en behoeften van toekomstige generaties tegemoet te komen, lijkt echter een idee van 

permanente terugneembaarheid geschikter te zijn dan tijdelijke terugneembaarheid. Daarmee 

worden die toekomstige generaties echter wel belast met de noodzaak om de opslagfaciliteiten 

van radioactief afval te blijven controleren, maar anderzijds wordt daarmee de diepe ondergrond 

ontlast. Verder biedt die permanente noodzaak tot controleerbaarheid mogelijkheden voor 

markering. Radioactief afval kan zichtbaar worden gemaakt om te wijzen op de grenzen van de 

technologie. Permanente terugneembaarheid lijkt zo een voorkeur voor bovengrondse 

terugneembare berging te legitimeren. Bovengrondse opslag is volgens van den Berg en Damveld 

(2000: 91-93) het ethisch minst slechte standpunt, maar volgens CORA slechts een tijdelijke 

oplossing. Hier staan duidelijk ethische en natuurwetenschappelijke motieven tegenover elkaar. 

2.2.3. De controverse rond kernenergie 
Organisaties die niet of met tegenzin aan maatschappelijk keuzeproces over de berging van 

radioactief afval deel willen nemen, geven in sommige gevallen aan dat de motivatie daarvoor de 

vrees is, dat met het vinden van een structurele oplossing voor radioactief afval ook de inzet van 

kernenergie weer dichterbij komt (van den Berg en Damveld 2000: 113-6). De herkomst hiervan is 

te vinden in de brede maatschappelijke discussie (BMD) over energie, die in de tachtiger jaren 

van de vorige eeuw heeft geleid tot het verwerpen van kernenergie als optie14.  

 
                                                 
13 Het begrip ‘terugneembaarheid’ kwam in Nederland voor het eerst terug in een informatiepakket over de berging 
van radioactief afval onder de noemer ‘onbeantwoorde vragen’. Dit pakket werd in 1991 door toenmalig minister 
Alders uitgebracht. Waar het concept vandaan kwam (voorheen was het in de Nederlandse discussie nog niet 
teruggekomen) is vooralsnog onduidelijk (van den Berg en Damveld 2000: 88-89). 
14 Zie eindrapport BMD: MDE, Stuurgroep (1983): Het Eindrapport. Den Haag: Stenfert Kroese.  
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Grofweg waren er drie argumenten tegen de toepassing van kernenergie:  

Het veiligheidsaspect: rampen met kerncentrales zoals in Sellafield en Three Mile Island zorgden ervoor 
dat de veiligheid van reactoren in twijfel werd getrokken;  

Het proliferatieaspect: omdat deze brede discussie plaatsvond in de hoogtijdagen van de koude oorlog, 
bestond de vrees dat verspreiding van kernenergie ook de ontwikkeling van kernwapens zou 
stimuleren. Deze twee zijn onderling verbonden doordat voor beiden uranium en plutonium als 
‘grondstof’ hebben; 

Het afvalaspect: tijdens de discussie was er weinig uitzicht op een verantwoorde oplossing voor de 
berging van radioactief afval.  

Met name op basis van het afvalaspect is de beslissing genomen om toepassing van kernenergie 

af te bouwen. Eerder is al opgemerkt (onder de noemer ‘veiligheid’) dat verreweg het meeste 

stralingsgevaar afkomstig is van hoogradioactief afval, en dan met name van het opwerkingsafval 

uit kerncentrales (zie ook bijlage 1). Dit impliceert dat de verbinding tussen kernenergie en 

radioactief afval een ‘geladen’ verbinding is. Het voeren van een discussie over radioactief afval, 

zonder het openen van de discussie over kernenergie, is zodoende geen sinecure. Deze werkwijze 

is gebaat bij een hoge dosis vertrouwen van beide kanten; de benodigde vertrouwensbasis 

ontbreekt echter in de visie van veel milieuorganisaties. Hieraan liggen enerzijds koppelingen 

tussen kernenergie en autoritaire en vrijheidsverminderende staten ten grondslag; een dystopisch 

perspectief op de toekomst is hieraan debet. Anderzijds zijn er ervaringen met de geheimzinnige 

werkwijze van de overheid in het verleden, zoals ongelimiteerde budgetten voor onderzoek en 

inmenging van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (cf. van den Berg en Damveld 2000: 58). Dat 

het openen van de discussie over kernenergie daarbij deze vertrouwensbasis niet ten goede komt, 

en daarmee ook de discussie over radioactief afval bemoeilijkt, is echter voor sommigen geen 

reden om plannen te formuleren om opnieuw over kernenergie te praten15, of om toepassing van 

kernenergie weer op de agenda te zetten.  

Deze twee ontwikkelingen, een gebrek aan vertrouwen en de wil om de kernenergiediscussie te 

heropenen, kunnen niet gescheiden worden gezien: het eerste is volgtijdelijk een reactie op het 

tweede. Kernenergie is weer bespreekbaar in het kader van duurzame ontwikkeling, ingezet met 

de verdragen van Rio de Janeiro en Johannesburg in respectievelijk 1992 en 2002.  

In de arena van de internationale politiek is steeds meer aandacht voor het thema ‘duurzame 

ontwikkeling’. Deze koers is ingezet met het verschijnen van het Brundtland-rapport in 1987 16, 

en is onder andere geïnspireerd door de Club van Rome, die aandacht heeft gevestigd op de grote 

                                                 
15 Het Rathenau-instituut heeft in haar werkprogramma 2003-2004 het thema ‘Kernenergiediscussie op Herhaling’ 
geagendeerd (zie www.rathenau.nl). Verder is tijdens de onder andere de formatiebesprekingen voor de nieuwe 
regering in 2002 en 2003 gesteld dat de voorgenomen sluiting van de kerncentrale in Borssele ter discussie wordt 
gesteld. Uiteindelijk is besloten om Borssele uiterlijk eind 2013 te sluiten  
16 WCED (1987): Our Common Future. London: Oxford University Press. World Commission on Environment and 
Development 
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problemen van de eenentwintigste eeuw17. Onder meer, en voor hier van toepassing, is in het 

kader van duurzaamheidbevordering afgesproken dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) 

drastisch gereduceerd dient te worden teneinde het broeikaseffect te verminderen. Hierbinnen is 

het zoeken naar nieuwe, niet-fossiele energiebronnen imperatief; hierbij is eventuele toepassing 

van kernenergie een relatief makkelijk te realiseren oplossingsrichting.  

Dat kernenergie weer bespreekbaar lijkt te worden, is aanleiding geweest om de argumenten voor 

en tegen weer eens op een rijtje te zetten en opnieuw te interpreteren in het licht van recente 

ontwikkelingen. Een voorschot nemend op conclusies van die herinterpretatie, kan worden 

gesteld dat door verschillende ontwikkelingen in onder andere maatschappij en wetenschappelijk 

onderzoek minstens de weging van de bestaande argumenten veranderd lijkt te zijn:  

Het veiligheidsaspect: het is inmiddels mogelijk om reactoren te bouwen die intrinsiek veilig zijn, maar 
risico blijft bestaan. Daarnaast kan worden gewezen op de mogelijkheid van extern gevaar: wat er 
gebeurt als iemand besluit om een vliegtuig in een reactor te planten, is onbekend. Dit scenario is in 
een tijd van mondiaal terrorisme niet ondenkbaar. 

Het proliferatieaspect: na beëindiging van de koude oorlog is de beheersing van de plutoniumketen niet 
langer politiek geprioriteerd. Daarmee is het makkelijker geworden om hoeveelheden plutonium, 
uranium of cesium uit de productieketen ‘af te tappen’ en te gebruiken voor alternatieve doeleinden. 
Ook in het kader van terrorisme wordt hier een moeilijkheid zichtbaar: deze of gene kan zonder veel 
moeite eigen bommen gaan maken18. 

Het afvalaspect: inmiddels zijn er claims van alternatieve manieren van afvalverwerking dan berging, 
zoals transmutatie en immobilisatie, en van terugneembaarheid.  

 

De eerste twee argumenten, die van veiligheid en proliferatie, leken in de Brede Maatschappelijke 

Discussie ondervangen te zijn, of minstens van ondergeschikt belang, ten opzichte van het 

afvalargument. Vandaag de dag is echter door het veranderen van mondiale politieke 

verhoudingen en het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht niet alleen deze weging onder 

gezet, omdat de thema’s veiligheid en proliferatie aan belang hebben gewonnen.  

2.2.4. Democratie 
Naast de thema’s veiligheid, beheersbaarheid en de kernenergiecontroverse kan democratie als vierde thema 

worden aangemerkt. Daarbij geldt enerzijds dat het in sommige discussies expliciet wordt 

behandeld; het vinden van een oplossing wordt als democratische test gezien. Daarnaast wordt 

een aantal spelregels van democratie, zoals bijvoorbeeld openheid en inclusiviteit, benadrukt.  

                                                 
17 In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) worden zeven grote problemen behandeld: verlies aan 
biodiversiteit, klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, bedreiging van de gezondheid, 
bedreiging van de externe veiligheid, aantasting van de leefomgeving en mogelijke onbeheersbare risico’s.  
18 Inderdaad is bijvoorbeeld in het kader van de Amerikaanse ‘war on terrorism’ afwijking van non-
proliferatieverdrag een belangrijk aandachtspunt. Het lijkt een legitimatie geweest te zijn voor een oorlog in Irak 
(2003), maar ook voor extra aandacht voor de gang van zaken in bijvoorbeeld Noord Korea en Iran.  
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In verschillende discussies over radioactief afval19 komen opmerkingen over democratie in 

verschillende gedaantes terug. Enerzijds wordt bijvoorbeeld het gehele concept van alles wat met 

kernenergie te maken heeft, gekoppeld aan democratie. Dit zien we bijvoorbeeld terug in 

Frankrijk, waar de voorzitter van een parlementaire onderzoekscommissie, Christian Bataille, in 

1990 stelde dat ‘de toekomst van kernenergie afhankelijk is van onze capaciteiten om democratie 

te ontwikkelen’ (cf. van den Berg en Damveld 2000: 52).  

Zo expliciet komt de term in andere discussies niet aan de orde. Anderzijds zien we echter dat in 

de verschillende landen oplossing van het afvalprobleem de sfeer van democratie ademt. Daarvoor 

is tekenend dat in veel gevallen de pijlen van de critici zich richtten op de wijze waarop en de 

omstandigheden waaronder een bepaalde beslissing, groot of klein, voor een concept of voor een 

specifieke bergingslocatie, tot stand is gekomen. Een aantal voorbeelden: 

• Vrijwel overal wordt erkend dat publieke acceptatie belangrijk is bij het ontwikkelen van 
oplossingen voor radioactief afval; 

• Soms wordt de manier waarop criteria of de keuze voor locaties voor berging tot stand zijn 
gekomen, bekritiseerd. Dit zien we bijvoorbeeld in België, Duitsland, Zwitserland en het 
Verenigd Koninkrijk terug; 

• Soms wordt het gebrek aan openheid van informatie bekritiseerd. Dit punt is bijvoorbeeld 
in Frankrijk, Spanje, Zweden en Engeland aan de orde gesteld; 

• Soms wordt een gebrek aan inclusiviteit aan de kaak gesteld. Met name in Frankrijk (waar 
dit in het  algemeen, dus voor de hele bevolking leek te gelden) en Zweden (waar 
milieubewegingen ervoor kozen niet mee te praten) was dit het geval; 

• Soms wordt de organisatie van verantwoordelijkheden ter discussie gesteld. In de Canadese 
situatie wordt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor radioactief afval bij de nucleaire 
industrie gelegd; hier werd een vermeende verstrengeling van belangen tegenin gebracht. 

 
Deze punten van kritiek suggereren dat aandacht voor de manier waarop het politieke proces 

wordt georganiseerd, geen loze moeite is. In alle onderzochte landen (behalve in Spanje) is dan 

ook geprobeerd om incorporatie van publieke wensen en eisen in het proces van politieke 

oordeels- en besluitvorming te realiseren. Dat gebeurde op de volgende manieren:  

• ‘Local partnerships’ (België);  
• Nuclear Fuel Waste Management and Disposal Concept Environmental Assessment Panel 

(Canada); 
• ‘Enquête publique’ en een nationale coördinator voor radioactief afval (Frankrijk); 
• Energy Consensus Talks (Duitsland); 
• Vrijwilligheid als criterium voor locaties, een nationale coördinator voor afval (Zweden); 
• ‘Energie-Dialog Entsorgung’ (Energie Dialoog voor Berging, Zwitserland) 
• Consensus Conference; Stakeholder Dialogue20 (Engeland) 

                                                 
19 Van den Berg en Damveld onderzochten voor lessen over een discussie over radioactief afval voor de Nederlandse 
Zaak de manier waarop dergelijke publieke discussies in acht andere landen zijn gevoerd. Deze acht zijn België, 
Canada, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (van den Berg en Damveld 
2000). Aan de studie van van den Berg en Damveld zijn de resultaten van deze paragraaf schatplichtig.  
20 Zie ook RISCOMII (2001): Stakeholder Dialogue: Experience and Analysis. Lancaster University.  
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Deze verschillende vormen zijn in verschillende mate effectief geweest, of moeten nog blijken 

effectief te zijn21. Daarbij is het van belang om te bepalen wat effectiviteit inhoudt. Moet 

uiteindelijk consensus worden bereikt? Betreft die eventuele consensus dan een specifieke locatie, 

of eerder een bepaald bergingsconcept? Wat moet het doel zijn als dat niet consensus is? Moeten 

er in het proces evaluatiemomenten worden ingebouwd? Zo ja, waar, en hoe organiseer je die?  

Op deze vragen zijn vele antwoorden mogelijk. Het is hier niet de bedoeling om die te 

beantwoorden, want die zullen bij organisatie van een proces zelf moeten worden beantwoord. 

Om daarentegen een eerste aanzet daartoe te geven, is het verschil tussen de Franse en de 

Canadese situatie een goed aangrijpingspunt voor gedachtenvorming. In de Franse situatie heeft 

de overheid een locatie proberen te vinden door een short list te maken en vervolgens zo veel 

mogelijk op de daarbij ontstane kritieken en protesten te reageren. Criteria voor berging, 

gesprekken met betrokken districtbesturen en het realiseren van financiële compensatie hebben 

daarbij geleid tot keuze voor een locatie, met als gevolg dat er naarmate de officiële 

besluitvorming een climax nadert, er sprake is van een zich versterkend verzet tegen de plannen. 

Inspraak was in eerdere fasen uitsluitend op formele wettelijke gronden te realiseren (overigens 

leken die gronden met een zekere mate van willekeur te zijn ingebouwd), waardoor het proces 

gesloten van aard was (van den Berg en Damveld 2000: 59). In de Canadese situatie is vanaf het 

moment dat men gedwongen werd het beleid te herzien (in 1989; voor Frankrijk was dat moment 

in 1991) nadenken over manieren om te beginnen met een dialoog tussen voor- en tegenstanders. 

Hierbij werd besloten om geen specifieke locatiekeuzes te maken, maar wel  

• criteria voor acceptatie en veiligheid van een bergingsconcept te ontwikkelen;  
• de toekomstige stappen voor de overheid te suggereren.  
 
Hiertoe werden publieke hoorzittingen georganiseerd, werd de discussie aan de kwestie 

kernenergie verbonden, en bestond speciale aandacht voor inbreng van milieugroeperingen, 

Aboriginals en provincies. Ook werd in Canada, als enige land van de acht onderzochte landen, 

een onafhankelijke begeleidingscommissie benoemd (van den Berg en Damveld 2000: 44-45). 

Hoewel in beide gevallen geen consensus is bereikt (zoals overigens in geen enkel ander land), 

leert vergelijking van deze twee gevallen dat men in Canada verder is dan in Frankrijk. Ondanks 

het feit dat men in Frankrijk al een bepaalde voorkeur voor een locatie is, en in Canada niet, zijn 

de protesten in Frankrijk weer groter. Daarnaast is in Canada meer overeenstemming over 

bergingsbeginselen. Daar heeft men veel meer de mogelijkheid gehad om ideeën in te brengen, 

waardoor de acceptatie, maar ook de kwaliteit van de besluiten groter lijkt te zijn.  

                                                 
21 De ‘local partnerships’ in België moesten bijvoorbeeld ten tijde van de rapportages nog worden opgestart.  
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2.3. De complexiteit van de thema’s: intrinsiek en causaal  

Omdat het vinden van een oplossing voor de berging van radioactief afval geen oplossing kan 

zijn die het gevolg is van politieke besluitvorming op centraal niveau, moet naar andere manieren 

worden gezocht om hier mee om te gaan. In het vorige hoofdstuk (§1.2) zagen we al dat deze 

stelling gerechtvaardigd werd door te wijzen op epistemologische claims. In de vorige paragraaf 

bleek dit ook uit praktijken: vergelijking van discussies over radioactief afval in andere landen 

wijst uit dat de traditionele manier van het vinden van een locatie voor de berging van radioactief 

afval, namelijk ‘beslissen – aankondigen – verdedigen’ (DAD: Decide – Announce – Defend), 

uitgewezen heeft niet te leiden tot effectieve oplossingen. Om dit te ondervangen heeft men 

gezocht naar alternatieve aanpakken.  

Ook is in het eerste hoofdstuk (§1.1) al aangestipt dat deze problematiek doorspekt is met 

waardenconflicten. Deze stelling is in deze paragraaf verdiept. Analyse van thema’s die in 

discussies over radioactief afval in andere landen terug zijn gekomen, heeft uitgewezen dat:  

• minimalisering van veiligheid en het omgaan met risico met elkaar op gespannen voet lijken 
te staan: de ´veiligste´ oplossing is niet altijd de oplossing met de meeste voorkeur (§2.2.1); 

• de ruimte waarin oplossingen voor de berging van radioactief afval kunnen worden 
uitgedacht, ingekaderd wordt door technische, politieke en milieurechtelijke principes. 
Terugneembaarheid is een structurerend element in de discussie geworden. Daarbij blijft 
onduidelijk of bovengrondse of ondergrondse berging de voorkeur moet genieten; dit is 
afhankelijk van een nadruk op veiligheid versus op controleerbaarheid (§2.2.2); 

• de opkomst van het begrip ‘duurzaamheid’ enerzijds de kernenergiediscussie weer heeft 
doen openen, en anderzijds de tegenstanders van kernenergie verder de loopgraven in heeft 
doen gaan (§2.2.3); 

• aandacht voor management van het politieke proces geen zinloze onderneming is (§2.2.4). 
 
De complexiteit van de zaak volgt uit kwesties als risicobeleving, identiteit, vertrouwen, 

wederkerigheid, openheid en legitimiteit. Niet alleen zijn de hier bestudeerde thema´s echter 

intrinsiek complex; ook is er sprake van causale complexiteit, dat is complexiteit in onderlinge 

verwevenheid. Een grote nadruk op veiligheid zorgt bijvoorbeeld voor een ingewikkeld 

beheersbaarheidsvraagstuk. Als men veiligheid niet zo belangrijk zou vinden, is het radioactieve 

afval op een willekeurige plek op te slaan; ondergronds of bovengronds, terugneembaar of niet: 

dat zijn dan kwesties die aan belang inboeten. Dan wordt de procesorganisatie als democratische 

kwestie daarnaast ook minder belangrijk: het concept voor berging is minder complex, en wordt 

makkelijker te bepalen; ook het vinden van een plek voor de berging is daarmee minder moeilijk 

te realiseren.  

Onderlinge verwevenheid van de thema’s veiligheid, beheersbaarheid, kernenergie en democratie 

wordt in tabel 1 (pagina 32) schematisch verduidelijkt door de resultaten van thematische analyses 

terug te plaatsen in Fischer’s model van politieke oordeelsvorming.  
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1e orde 2e orde Niveau van  
oordeels   vorming Oordelen over oplossingen Probleem definities  Achtergrond theorieën Uiteindelijke voorkeuren 

 Thema  (1)    (2) (3) (4)
A Een veilige situatie is een situatie waarin 

zo min mogelijk sprake is van 
radiotoxiteit 

Bij een veilige oplossing moet sprake 
zijn van een multi-barriere 

Veilige situaties zijn te realiseren door 
middel van technologische artefacten  

Het is de taak van de technicus om een 
veilige situatie te realiseren 

 Versus 

Veiligheid  

B Een veilige oplossing voor de berging 
van radioactief afval is meer dan een 
situatie van bescherming tegen 
radiotoxiteit 

Een oplossing voor de berging van 
radioactief afval is pas veilig als ook de 
toepassing van kernenergie veilig wordt 
gemaakt 

Voor het realiseren van veilige situaties 
moet aandacht zijn voor omgaan met 
gevoelens van onveiligheid 

Een veilige situatie wordt gerealiseerd 
door om te gaan met risico; er moet meer 
aandacht zijn voor sociale veiligheid 

C Beheersbaarheid is een kwestie van 
afscherming; de situatie moet fail-safe 
zijn 

Ook terugneembare berging moet op 
den duur ondergronds 

Er moet worden gestreefd naar een 
structurele veilige en beheersbare 
oplossing voor het afval 

Beheersbaarheid is een situatie van 
bescherming voor mens en milieu en ontlasting 
voor toekomstige generaties 

 Versus 

Beheers-
baarheid 

D Gegevens omtrent ondergrondse 
berging zijn minder betrouwbaar dan 
bovengrondse berging 

Terugneembaarheid als concept voor 
beheersing legitimeert een bovengrondse 
berging 

Het steeds weer beroep doen op 
technologische artefacten voor 
beheersing van neveneffecten heeft 
geleid tot ernstige milieuproblemen 

Markering; de mogelijkheid om falen van 
technologie te accentueren. 
Beheersbaarheid is controleerbaarheid 

Controverse 
rond 
kernenergie 

E Het milieuvervuilende karakter van 
radioactief afval voorkomt dat 
kernenergie kan worden ingezet bij 
energielevering 

Kernenergie is een aantrekkelijke optie 
bij het vervangen van fossiele 
brandstoffen en het reduceren van CO2-
uitstoot 

Het is een opgave voor technologen om 
tegemoet te komen aan een groeiende 
vraag naar energie 

Met toepassing van schone en in ruime 
voorraden aanwezige energie kan 
duurzaamheid worden gerealiseerd 

Versus 
 F Het vinden van een oplossing voor 

berging van radioactief afval opent de 
deur voor inzet van kernenergie 

Kernenergie is onveilig, gevaarlijk en 
milieuvervuilend 

Een groeiende vraag naar energie mag 
niet leiden tot last voor milieu en 
toekomstige generaties 

Met schone energie kan een duurzamer 
samenleving worden gerealiseerd 

Democratie G De traditionele DAD-methode is 
gebleken niet effectief te zijn; op zoek 
naar alternatieven, dus 

Bij het vinden van een structurele 
oplossing voor afvalberging is consensus 
belangrijk maar niet bereikt 

Oplossingen voor technologische 
vraagstukken is een zaak van 
vertrouwen,  informatie en draagvlak 

Het realiseren van technologische 
artefacten speelt een belangrijke rol bij 
een duurzame toekomst 

  Versus 
 H De traditionele DAD-methode van 

besluitvorming is gebleken niet effectief 
te zijn; op zoek naar alternatieven, dus 

Ineffectiviteit van DAD blijkt uit protest 
tegen locatiekeuzes en kritiek op 
elementen uit processen van 
besluitvorming 

Bij het vinden van een oplossing voor 
berging van afval moeten naast 
technische ook sociale een 
milieuaspecten worden meegenomen 

Democratische besluitvorming moet een 
de overgang naar een duurzame 
samenleving kunnen ondersteunen 

  

 
Tabel 1: de gelaagdheid van thema’s bij de berging van radioactief afval 
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In deze tabel is per thema (in de rijen) weergegeven welke de conflicterende probleem- en 

oplossingsbevindingen in relatie tot de achterliggende waardesystemen (in de kolommen) zijn,  

zoals die resulteerden uit de interpretaties van de thema’s in de vorige paragraaf. Ter illustratie: de 

onderlinge verwevenheid van de thema’s blijkt nu uit de overeenkomst tussen bijvoorbeeld de 

inhoud van ‘cel C2’, die niet alleen tegenover D2 staat, maar ook tegenover D3; dat berging 

sowieso terugneembaar ondergronds moet gebeuren, staat niet alleen tegenover de technische 

wens naar ondergrondse berging, maar ook tegenover de waarde  van willen markeren.  

Wat voor de één een technisch bezwaar tegen een bepaalde oplossing kan zijn, kan zich voor de 

ander op het domein van achterliggende waarden bevinden. Een andere verduidelijking hiervan 

volgt uit het vergelijken van de cellen C4 en F1: sommigen vinden het belangrijk om een 

structurele oplossing te vinden, terwijl anderen dat nu juist als direct probleem zien. Daarmee 

wordt immers de deur naar een brede toepassing van kernenergie geopend. 

De dissensus over waarden komt naar voren in de gedaante van een tegenstelling. Mijn 

interpretatie van de thema’s die een rol spelen in discussies over de berging van radioactief afval, 

leidt tot de conclusie dat wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke vormen van kennis 

tegenover elkaar zijn komen te staan, en elkaar in de weg staan. ITA belooft deze complexiteit te 

lijf te kunnen gaan. Bij het zoeken naar een synthese in de verschillende handelingstheorieën 

moet deze tegenstelling expliciet worden gemaakt.  

Hoe dit methodologisch in zijn werk kan gaan, wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 

Vooralsnog ontbeert de kaart van deze problematiek echter een indruk van actoren die zich 

rondom deze problematiek bewegen. In §2.4 komen deze aan bod, waarna in §2.5 wordt 

afgesloten met het verduidelijken van het begrip synthese. Dit gebeurt door middel van aandacht 

voor de structurering van handelingstheorieën, de werking van reflexiviteit daarbij en de 

consequenties daarvan voor de beslisruimte en de afbakening van een ITA-proces.  

2.4. Actoren 

Welke actoren zijn bij deze problematiek betrokken, of zouden erbij betrokken moeten zijn? 

Kenmerkend voor een ITA het hanteren van een systematiek voor het selecteren van deelnemers 

aan een ITA, waarbij in twee categorieën moet worden gezocht naar deelnemers: 

• Producenten en coproducenten van technologie (sponsors, aanbieders en inbedders). Hierbij 
valt te denken aan producenten van radioactief afval en aan producenten van en 
onderzoekers naar opslagfaciliteiten voor radioactief afval, aan radiotoxologen en 
beleidsmakers. 

• Betroffenen (‘stakeholders’). Hierbij valt te denken aan milieubewegingen, andere 
tegenstanders, levensbeschouwelijke organisaties, energieproducenten en -leveranciers, 
experts, ethici, medici, energiegebruikers, bedrijven, beleidsmakers en onderzoekers, maar 
ook controlerende instanties zoals brandweer, politie en inspecties van ministeries. 
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Overigens is dit onderscheid niet altijd even helder te maken. Beleidsmakers bijvoorbeeld zijn 

zowel betrokken bij het ontstaan en inbedden van technologische innovaties, maar ook zijn zij 

betroffenen doordat oplossingen hen betreffen bij het inbrengen ervan in de ‘echte wereld’. 

Daarnaast moet er binnen de selectie van deelnemers rekening mee worden gehouden dat er een 

verscheidenheid aan interpretaties te berde kan worden gebracht. Dit is belangrijk om te 

voorkomen dat een ITA uitmondt in een proces waarbij iedereen zijn of haar zegje kan doen, en 

waarbij dan vervolgens wordt geconcludeerd dat de problematiek bekend is en niet op te lossen. 

Hiervoor moeten meer deelnemers dan de ‘usual suspects’ worden geselecteerd.  

Hierna geef ik voor deze categorieën enkele suggesties voor deelnemers. Voor wat betreft de TA-

analisten, verwijs ik naar paragraaf 2.5 en naar 4.3. De hier gemaakte selectie is niet  definitief. Er 

kan worden verwacht dat tijdens het proces nog belangrijke actoren boven water komen. Daarom 

moet voor en tijdens een daadwerkelijke ITA verder onderzoek naar actoren worden gedaan. 

Producenten en coproducenten 
→ Producenten van radioactief afval22: 

• NRG – Nuclear Research & Consultancy Group, Petten en Arnhem, specifiek de afdeling 

‘risk management and decision analysis’ 

• ECN - Energy Research Centre of the Netherlands, beheerder van de centrale in Petten, 

ook vertegenwoordigd in NRG 

• het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), alias Joint Research Center van 

de Europese Unie (JRC), de eigenaar van de Hoge Fluxreactor in Petten  

• EPZ – eigenaar van de centrale in Borssele (De bedrijven Essent en Delta Nuts (PZEM) 

zijn beiden voor 50% aandeelhouder van EPZ); directeur Jos Bongers 

• Sep – de Samenwerkende elektriciteitsproductie bedrijven, eigenaar van de kerncentrale in 

Dodewaard  

• NIKHEF – Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie Fysica, Amsterdam 

• IRI – Interfacultair Reactor Instituut te Delft 

• COVRA – Centrale Organisatie voor Radioactief Afval, H. Codee (directeur) 

• URENCO – Installatie voor de verrijking van Uranium in Almelo  

• KVI – Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen  

• Mallinckrodt Medical – ontwikkelt in Petten radioactieve preparaten voor medische 

diagnostiek en therapie  

 

                                                 
22 Zie voor een overzicht bijlage 3. 
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→ Beleidsmakers: 

• Ministerie van Economische Zaken 

• Ministerie van VROM 

• Energie Onderzoek Strategie (EOS) van het ministerie van economische zaken 

→ Universiteiten en onderzoeksinstellingen, bijvoorbeeld: 

• TU Delft  

• TU Eindhoven, bijvoorbeeld Daey Ouwens 

• Universiteit Utrecht, bijvoorbeeld Cees Andriessen 

• TNO, afdeling Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (NITG) 

Betroffenen 
→ Milieubewegingen, bijvoorbeeld: 

• Greenpeace / Mileiudefensie 

• Provinciale milieufederaties 

→ Experts, bijvoorbeeld: 

• Stichting LAKA, documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie 

• CORA, bijvoorbeeld Leo van der Vate en/of Bob Hageman 

• Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers 

• Oud-bestuursleden van COVRA 

• Andere experts, bijvoorbeeld 
• Boeker 
• E.J. Tuininga 
• Leo Janssen 

→ Energieproducenten en –bedrijven, bijvoorbeeld: 

• NUON 

• Essent 

• Eneco 

• DELTA 

→ Beleid: 

• NOVEM – Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu, een agentschap van het 

ministerie van Economische Zaken 

• RMNO, Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek 

→ Andere betroffenen: 

• Stichting Borssele 2004+, vereniging van sympathisanten van de kerncentrale in Borssele 
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2.5. Op weg naar een synthese: structuratie, waardencongruentie, beslisruimte en afbakening  

Naar aanleiding van §2.2, 2.3 en 2.4 zien we dat naast de thematische complexiteit sprake is van 

handelingstheoretische complexiteit: bepaalde standpunten komen op verschillende niveaus van 

oordeelsvorming terug. Zoals eerder opgemerkt (§2.1) wordt onder een handelingstheorie het 

geheel van argumenten en generieke noties verstaan (Grin et al. 1997: 38-39). In een ITA-proces 

wordt gepoogd een synthese te bereiken op basis van de verschillende handelingstheorieën: de 

handelingstheoretische complexiteit wordt als uitgangspunt genomen voor het aanbrengen van 

een ordening in de complexiteit, die in het licht van diezelfde theorieën zinvol is. Deze 

synthetische ordening, zo moet hier opgemerkt worden, is niet hetzelfde als een consensus. Daar 

wordt immers bij verondersteld dat een over een probleem net zolang wordt onderhandeld totdat 

een oplossing wordt gevonden, waarbij verschillende partijen evenveel inleveren. Bij een synthese 

wordt het probleem eerst geherformuleerd en pas daarna op een voor alle partijen zinvolle 

manier opgelost, zonder daarbij teveel in te leveren.  

Het verschil tussen consensus en een synthese wordt door van de Graaf en Hoppe verduidelijkt 

aan de hand van een verhaal over twee zussen die ruziën om een sinaasappel (van de Graaf en 

Hoppe 1996: 320; cf. Grin et al. 1997: 37). Na lang steggelen besluiten de zusters tot een 

compromis: ze snijden de vrucht in twee gelijke helften. Vervolgens schilt de een haar helft, en 

eet die smakelijk op. De ander raspt de schil van haar helft, en mengt de snippers door de cake 

die ze aan het bakken is. Op zichzelf heeft het gesloten compromis de vrede kunnen herstellen, 

maar het is duidelijk dat hier de kans is gemist op een synthese, die voor elke partij gunstiger was 

geweest dan het compromis. Om die synthese te kunnen bereiken, hadden de zusters niet alleen 

van elkaar moeten weten dat ze de sinaasappel wilden hebben, maar ze hadden ook zicht moeten 

hebben op elkaars achterliggende motieven.  

Voor de TA-analist betekent dit dat hij of zij moet streven naar zicht op de problemen en de 

achterliggende inzichten en voorkeuren bij actoren: op de handelingstheorie. Daarbij interpreteert 

hij of zij aan de hand van voorvallen (bijvoorbeeld het verdelen van een sinaasappel) in 

samenspraak met de actoren (de zusters) wat er gebeurt en hoe dat wordt ondersteund vanuit 

waardensystemen (door het midden snijden versus schillen en vervolgens schil aan de ene zuster 

en vruchtvlees aan de andere zuster geven).  

Interpreteren en reconstrueren doet de analist vanuit de positie van onbevangen toeschouwer en 

actief betrokkene (Grin 2000). Bij het interactief en interpretatief tot stand brengen van die 

handelingstheorieën moet zoveel mogelijk heen- en terug worden gedacht tussen problemen (en 

bijbehorende oplossingen) in kwestie en abstractere waardenstructuren waarbinnen oplossingen 

worden uitgedacht. Door dit heen- en terugdenken ontstaat een beeld van een aangrijpingspunt 
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voor het construeren van een synthese die in het licht van de handelingstheorieën zinvol is, en 

daarmee ook die theorieën zullen veranderen.  

De manier waarop structurering en herstructurering van handelingstheorieën in zijn werk gaat, 

vertoont veel overeenkomsten met het werk van Anthony Giddens en zijn structuratietheorie 

(Giddens 1984; Munters et al. 1991). Een aloude controverse in de sociologie behelst de vraag of 

het handelen van actoren wordt bepaald door structuren (lees: de maatschappij), of dat het 

omgekeerde geldt: individueel handelen bepaalt structuur. Centraal in de structuratiethese van 

Giddens is nu dat structuur niet extern is ten opzichte van actoren, zoals voorheen werd 

verondersteld, maar dat structuur is ingebed in het hoofd en het handelen door actoren. Sociale 

structuur is resultante zowel als het medium van het handelen (Giddens 1984: 2):  

“Human social activities, like some self-reproducing items in nature, are recursive. That is to say, they 
are not brought into being by social actors but continually recreated by them via the very means 
whereby they express themselves as actors.” 

 

Dit is wat Giddens verstaat als de dualiteit van structuur: structuur ontstaat uit reflectie op bedoelde 

en onbedoelde effecten van handelen, en eenmaal ontstaan bepaalt de structuur regels en 

hulpmiddelen van handelen. Structuur is zowel enabling als constraining: het genereert èn beperkt 

mogelijkheden tot handelen. Men handelt en ziet mogelijkheden vanuit structuur of opvattingen; 

door de recursieve aard ervan, namelijk de neiging zichzelf in stand te houden, beperkt het ook.  

Analoog aan deze opvattingen raken ook handelingtheorieën gestructureerd. Op ieder moment in 

de tijd ’heeft’ iemand een handelingstheorie: handelen vormt voorkeuren en ieder handelen volgt 

uit voorkeuren waarop dat handelen is gebaseerd. Door omstandigheden (mens of gebeurtenis) 

kan dit verband ter discussie worden gesteld, worden bevraagd, of kan iemand de eigen 

handelingstheorie bevragen. De daaruit volgende afstemming tussen theorie (structuur) en 

handelen leidt tot een verandering van de handelingstheorie en het handelen.  

De omstandigheden in kwestie veroorzaken dat een actor reflecteert op het handelen, en in 

sommige gevallen ook op de handelingstheorie. In het tweede geval spreken we van ‘reflexiviteit’ 

als een vorm van zelfbewustzijn. Omdat echter reflexiviteit niet een statisch moment van 

bewustzijn veronderstelt, maar ook weerslag heeft op het toekomstig handelen en dien 

overeenkomstig dynamisch van aard is, verstaat Giddens onder reflexiviteit ‘a continuous 

monitoring of action which human beings display and expect others to display’ (Giddens 1984: 

3). Action, handelen, is hierbij niet een combinatie van handelingen (‘actions’), maar wordt veeleer 

door beleefde ervaringen geconstitueerd, en het reflecteert en schept verwachtingen.  

Hieruit volgt dat reflexiviteit ervoor kan zorgen dat de recursiviteit van structuren kan worden doorbroken. In 

situaties waarin recursiviteit een belemmering is, waarin op basis van gegroeide constellaties 
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wordt gedacht of gehandeld, en waarbij dit als belemmering wordt gezien, kan deze worden 

doorbroken door het inbouwen van discursieve praktijken. Hierbij moet reflexiviteit worden 

losgewikkeld uit situaties en handelingstheorieën van betrokkenen door het ter discussie stellen 

van juist die recursiviteit.    

Een synthese kan nu worden begrepen als een te structureren handelingstheorie. In dit proces van 

structuratie speelt reflexiviteit een belangrijke rol: het heeft geleid tot de huidige afvalcontroverse, 

maar het kan ook een weg eruit forceren door recursiviteit te doorbreken. Een TA-analist moet 

een beroep doen op de reflexiviteit van deelnemers door de achter probleem- en 

oplossingsbevindingen aanwezige waarden te ontmaskeren. Deze waarden kunnen vervolgens 

met die van anderen in verband worden gebracht, op basis waarvan een nieuwe handelingstheorie 

zich kan structureren. 

De theorie van structuratie wordt hier geïllustreerd door de conclusies uit §2.2 (zie p. 30), waaruit 

blijkt dat recursiviteit en reflexiviteit belangrijke elementen van de complexiteit zijn: 

• Minimalisering van veiligheid en het omgaan met risico lijken met elkaar op gespannen voet te staan: de 
veiligste oplossing is niet altijd de oplossing met de meeste voorkeur; 
Recursiviteit: de technoloog vindt het belangrijk de verschaffer van veiligheid te zijn. In het modernistische 
complex van politiek en technologie diende de laatste om de maatschappij te kunnen geruststellen: veiligheid 
was uitsluitend het domein van technologie. In dit kader is het ontwerp voor de HABOG-bunker (zie 
voorblad) tekenend: de natuurwetenschappelijke formules die zijn aangebracht lijken te willen suggereren dat 
opslag en beheersing van radioactief afval het domein van technologen is.  
Reflexiviteit: het continue monitoren van het handelen van individuen en van anderen leidde ertoe dat men 
zich begon te realiseren dat het beheersen van risico´s niet alleen een kwestie is van het toepassen van nieuwe 
artefacten, maar ook van inventarisatie van risicobeleving, omdat in het verleden meer technologie tot nieuwe 
te beheersen neveneffecten heeft geleid. De bunker zou bijvoorbeeld moeten worden vormgegeven in 
samenspraak met andere betrokkenen. 

 
• De ruimte waarin oplossingen voor de berging van radioactief afval kunnen worden uitgedacht, wordt 

ingekaderd door technische, politieke en milieurechtelijke principes. Terugneembaarheid is duidelijk een 
structurerend element in de discussie geworden;  
Recursiviteit: regels, principes en beleidsarrangementen zijn een neerslag van politieke preferenties en naar 
aanleiding daarvan gemaakte keuzes. Ze zijn recursieve elementen in de politieke arrangementen in context 
van tijd en plaats. Deze structurering van regels is ontstaan uit het zoeken naar acceptabele 
bergingsconcepten, waarbij wetenschappelijke en juridische kaders inwerken op politieke en beleidsmatige 
arrangementen.  
Reflexiviteit: bij het beheersen van problemen die technologisch van aard en van oorsprong zijn, wordt 
traditioneel een beroep gedaan op meer technologie. Dit mechanisme moet ter discussie worden gesteld. Het 
begrip ‘terugneembaarheid’ bij de berging van radioactief afval, dat in de politiek-juridische discussie is 
gestructureerd, biedt een aanknopingspunt om de organisatie van nieuwe regels en de instituties te 
beïnvloeden. 
  

• De opkomst van het begrip ‘duurzaamheid’ heeft enerzijds de kernenergiediscussie weer doen openen, en 
anderzijds de tegenstanders van kernenergie verder de loopgraven in doen gaan; 
Recursiviteit: duurzaamheid is een concept dat de internationale politieke arena sinds 1972 domineert, en het 
is daarmee een gestructureerd concept per se. Het werkt door in politieke instituties die nu ook ecologische en 
sociale motieven in besluitvorming willen meewegen. Dit heeft niet geleid tot een veranderd perspectief op 
verantwoordelijkheden en taken van de politiek: het uitputten van fossiele brandstoffen heeft ertoe geleid dat 
louter wordt gezocht naar vervanging ervan, en niet tot het bevragen van energiepolitiek an sich.    
Reflexiviteit: duurzaamheid leidt tot nieuwe ontevredenheid en controverses, doordat het aanleiding geeft tot 
tegengestelde oplossingsoriëntaties. Dat ecologische en sociale perspectieven bij besluitvorming moeten 
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worden meegewogen, vereist dat meer dan bij inspraak actieve participatie en inbreng mogelijk is. Of de 
discussie over kernenergie opnieuw kan worden gevoerd, is niet iets wat uitgesloten is. Omdat het echter ook 
daarbij een waardenvolle problematiek betreft, is dat dan een beslissing die moet worden genomen in 
samenspraak met tegenstanders ervan. Ook bij die discussie zal een fundamenteler perspectief dan het 
organiseren van een keuzeproces moeten worden gehanteerd.  
 

• Aandacht voor management van het politieke proces zal geen zinloze onderneming zijn. 
Recursiviteit: ontevredenheid met traditionele besluitvomingsconcepten, een gebrekkige effectiviteit, leidde 
tot het veranderen van die concepten. We zien bijvoorbeeld dat dit aanleiding is geweest voor het oprichten 
van CORA, en vergelijkbare instellingen in het buitenland. Daarbij blijft echter de politicus beslissen, de 
wetenschapper onderzoeken en de burger inspreken.    
Reflexiviteit: in discussies over terugneembare berging van radioactief afval moeten naast politieke, 
juridische en wetenschappelijke perspectieven op het probleem ook sociale probleembevindingen worden 
meegenomen. Daarbij is inspraak een te beperkt medium; een integratie van de verschillende debatten in een 
vroeg stadium is veeleer wenselijk. 
 

Bij deze problematiek, die is geanalyseerd als tegenstelling tussen wetenschappelijke en niet-

wetenschappelijke perspectieven, dient de neiging tot recursiviteit te worden doorbroken door de 

organisatie van reflexiviteit: niet alleen nieuwe probleempercepties, maar ook de rolverdeling van 

deelnemers moeten worden geherdefinieerd. Dit is nodig om de impasse van het probleem in een 

ander daglicht te benaderen en daarmee een weg eruit te kunnen realiseren. 

Dit heeft consequenties voor de beslisruimte en de afbakening van een ITA-proces. Uit het heen- 

en terugdenken tussen de complexiteit van de problematiek en de actoren die bij het ordenen 

daarvan betrokken zijn, moet een synthese kunnen ontstaan. Anders is het immers zinloos om aan 

een ITA te beginnen. Daarnaast zijn er in ‘de buitenwereld’ ook ontwikkelingen gaande, die de 

terugkoppeling van een synthese naar de echte wereld kunnen bemoeilijken. ‘Het willen 

veranderen van het Nederlandse energiebeleid’ als uitkomst van een ITA is bijvoorbeeld niet 

zinvol. Ook ‘het bouwen van nieuwe kerncentrales’ of ‘het stilleggen van alle 

kernafvalproducerende installaties in Nederland’ als uitkomst is niet reëel. Er is dus sprake van 

een inkadering van de ruimte waarbinnen beslissingen kunnen worden genomen, en het is niet 

wenselijk dat tijdens een ITA al deze principes ter discussie worden gesteld. Het is echter wel 

belangrijk dat naast vigerende technische, juridische, politieke en milieurechtelijke principes ook 

maatschappelijke risicopercepties kunnen bijdragen aan die inkadering van het speelveld. Een 

beslissing moet technisch, politiek en maatschappelijk haalbaar zijn.   

Een synthese ontstaat uit een oordeelsvormingsproces, dat is afgebakend door heen- en terug  te 

denken tussen inhoud, deelnemers en omgeving (zie figuur 3, p.41). Het is als het ware een 

artefact dat door reflexief en communicatief handelen op basis van de congruentie van 

achterliggende waarden ontstaat, in plaats van dat een consensus wordt gezocht (Grin en van de 

Graaf 1996a). Heen- en terug denkend tussen de inhoudelijke en omgevingsgerelateerde 

complexiteit van de problematiek en de te selecteren actoren kan een inhoudelijke afbakening 
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worden geformuleerd die ervoor zorgt dat actoren met elkaar deze problematiek willen 

bespreken. 

 inhoud

synthese 

deelnemers omgeving

 
Figuur 3. Heen- en terugdenken  tussen inhoud, deelnemers en omgeving 

 

Dit is meer dan een triviale opmerking, omdat veel milieuorganisaties hebben aangegeven aan een 

dergelijke exercitie niet te willen meewerken als het leidt tot de inzet van kernenergie. Dat 

veronderstelt dat de vraagstelling van een ITA in het geval van deze complexe problematiek moet 

benadrukken dat wordt gezocht naar het behouden van de ambitie van vooruitgang, maar dat de 

gevolgen daarvan niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van onze leefomgeving.  

Dit is de facto wat Ulrich Beck (Beck 1992, 1997) verstaat onder reflexiviteit; hierop kom ik in het 

volgende hoofdstuk bij het zoeken naar een geschikte ITA-methodologie terug. Dit idee van 

reflexieve modernisering, zo kan ik nu alvast verklappen, veronderstelt dat de beslisruimte 

zodanig moet worden opgerekt dat de consequenties van de moderniteit ter discussie kunnen 

worden gesteld. Een belangrijk argument van milieubewegingen is immers dat kernafval ons wijst 

op de grenzen van die moderniteit, en de kwetsbaarheid van de huidige maatschappij.  

Over concrete aanbevelingen voor afbakening en organisatie gaat hoofdstuk 4. In het volgende 

hoofdstuk ga ik op zoek naar methodologische veronderstellingen die het bereiken van een 

synthese in de huidige context moet ondersteunen. Daarbij is de discrepantie tussen 

wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke kennis een uitgangspunt. 
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Hoofdstuk 3. Hermeneutische dialectiek als methodologie voor een ITA 

3.1. Inleiding: reflexieve moderniteit   

De dissensus over voorkeuren voor oplossingen, maar ook onenigheid over waarden, is zodanig 

groot, dat er sprake is van een patstelling. Maar er moet wel iets gebeuren. Zoals in §2.5 is 

betoogd, moet het organiseren van een ITA in het geval van de berging van radioactief afval zich 

niet richten op consensus, maar op waardencongruentie. Bij het met elkaar in verband brengen 

van de verschillende handelingstheorieën komen de complexiteit van radioactief afval en ITA 

samen onder de noemer ‘reflexiviteit’. Niet alleen is de complexiteit van de problematiek het 

resultaat van reflexiviteit, ook kan vanuit dit begrip een procesrationaliteit worden gedacht, die een 

richtinggevend karakter heeft. Waar het om gaat is om de conversaties zoals die tussen acties en 

intenties worden gevoerd, te ontmaskeren (zoals is gedaan in hoofdstuk 2) daarop te reflecteren 

en oplossingen te construeren die binnen die conversaties zinvol zijn. Dit geldt zowel voor de 

wetenschappelijke als voor de niet-wetenschappelijke vertogen. De veronderstelling is hierbij dat 

het met elkaar in verband brengen van verschillende handelingstheorieën onder invloed van een 

doordachte methodologie hiertoe kan leiden.  

Het waarderen van niet-wetenschappelijke posities als kennis is voor wetenschappers een lastige 

aangelegenheid. Zoals eerder betoogd, is immers traditionele wetenschappelijke ontwikkeling een 

autonome, maatschappij-onafhankelijke aangelegenheid. Het verweven van normatieve en 

feitelijke gebeurtenissen en voorkeuren als fundament voor technologische innovatie was an sich 

een kwestie van expertise. Niet-wetenschappelijke kennis werd hierbuiten gehouden.  

Het waarderen van wetenschappelijke kennis door niet-wetenschappers is evenzeer lastig. De 

vooruitgang die onder invloed van een politiek-technologisch complex is geboekt, is 

onmiskenbaar, de neveneffecten ervan echter ook. Door een van de twee of beiden soorten 

kennis te verwerpen als zijnde relevant is bij het bepalen van technologische ontwikkeling, 

miskent men de feitelijke expertise van de wetenschapper en de lokale kennis van ‘leken’.  

De positie van niet-wetenschappelijke kennis ten opzichte van technologische ontwikkeling is 

nadrukkelijk gethematiseerd door de Duitse socioloog Ulrich Beck. Als erflater van de 

Frankfurter Schule, een maatschappijkritische filosofische stroming met bekende denkers als 

Theodor Adorno en Max Horkheimer, Claus Offe en Jürgen Habermas, stelde Beck dat de 

geprivilegieerde status van wetenschappelijke kennis zelf niet wetenschappelijk gefundeerd kan 

worden. Verder stelde hij dat de consequenties hiervan zo ingrijpend zijn, dat het gedaan is met 

de klassieke moderniteit (Beck 1992). We zijn in het huidige tijdsgewricht getuige van een 

overgang van een simpele, industriële moderniteit naar een reflexieve moderniteit. Deze overgang 

wordt geforceerd door een ontevredenheid over de consequenties van moderniteit: naarmate een 
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op technologische leest geschoeide vooruitgang blijft voortschrijden, ontstaan dermate grote 

risico’s waarvan de herkomst is gelegen bij die technologische ontwikkeling zelf. 

‘In its mere continuity industrial society exits the stage of world history on the tip-toes of normality, 
via the back door of side effects, and not in the manner predicted in the picture books of social 
theory: with a political explosion (revolution, democratic elections)’. (Beck 1992: 11) 

 
In de risicosamenleving als condition humaine in deze tijd is het omgaan met deze risico’s niet alleen 

een kwestie van klassiek politiek handelen of het inzetten van meer technologie. Het vereist een 

radicaal andere modus van politiek in de reflexieve moderniteit, waarin veelal het niet-

wetenschappelijke discours een plek in een Derde Weg-politiek moet krijgen (Beck 1997; 

Franklin 1998; Giddens 1998).  

Een belangrijke consequentie hiervan is de devaluatie van expertkennis in het politieke proces. 

Politici kunnen om drie redenen niet langer uitsluitend op wetenschappelijke expertise 

vertrouwen (Beck 1998: 13-14): 

• Bij de definitie van risico zijn altijd wedijverende en tegengestelde claims en percepties van 
verschillende actoren en betroffen groepen betrokken;   

• Experts kunnen slechts inzicht geven in min of meer feitelijke gegevens en kansen, en zij 
kunnen geen vragen beantwoorden over welk risico aanvaarbaar is en welk niet; 

• Als politici louter wetenschappelijk advies implementeren, maken ze dezelfde fouten, en 
beroepen ze zich op dezelfde manieren en onzekerheden als die van wetenschappelijke 
kennis. 

 
Politiek en moraliteit, zo stelt Beck, winnen het, en moeten het winnen, van wetenschappelijk 

redeneren. Bij de heruitvinding van politiek zet de beleving van risico aan tot het zoeken naar 

proces van oordeelsvorming waarin wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke claims en 

percepties met elkaar technologische innovaties sturen.  

Aansluiting zoekend bij datgene wat is gesteld in §1.2, zij opgemerkt dat Beck zijn kritiek op de 

moderniteit niet aanwendt om de moderniteit als geheel te verwerpen, en het eind van de politiek 

te verkondigen, zoals veel postmodernisten geneigd zijn te doen. Het gaat eerder om het 

vervolmaken van het modernistische project: bij het ontwikkelen van oplossingen moet 

vooruitgang als ambitie worden behouden, maar moet een manier worden gevonden om met de 

neveneffecten van de simpele technologische modernisering om te gaan.  

Over hoe reflexieve modernisering precies kan worden doordacht of georganiseerd, uit Beck zich 

in tamelijk algemene termen. Grofweg blijft hij bij de benadering dat bij het omgaan met 

complexiteit de noodzaak daadwerkelijk wordt gevoeld om allerlei vormen van rondetafel-

mechanismen of ‘negotiation forums’ te organiseren, waarin bijvoorbeeld industrie, politiek, 

wetenschap en maatschappelijke organisaties plaatsnemen om problemen te bespreken. 

Inderdaad is er in zekere zin sprake van een soort participatief leitmotiv in allerhande vormen van 
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interactieve beleidsarrangementen, iets wat ook is terug te vinden in de conflicten rondom 

radioactief afval (zie ook §2.2.4). Beck benadrukt hierbij voornamelijk dat op een fundamenteel 

andere manier met ambivalentie moet worden opgegaan. Het gaat volgens hem niet zoals 

voorheen om het technocratische opheffen van ambivalentie, het streven naar een ideaal van 

non-ambivalentie. Daarentegen gaat om het cultiveren van ambivalente praktijken en daaruit 

laten formeren van nieuwe voorkeuren die breder gedeeld worden, die bij betrokken actoren een 

plek krijgen in de systeemgerelateerde opvattingen: 

‘The question of systems formations that are multivalent, permit ambivalences, transcend borders and 
intermesh systems is now becoming central’. (Beck 1997: 121) 

 
Het organiseren van reflexiviteit wordt zo een systeeminnovatief streven, en vindt plaats in 

‘intersystemic mediating institutions’ (ibid.). De roep om het systematisch laten botsen van 

opvattingen, voorkeuren en waarden en het laten groeien van nieuwe systemen, wordt door Beck 

niet verder uitgewerkt dan door te wijzen op ‘the Art of Doubt’, de kunst van het twijfelen. Het 

Cartesiaanse maxime ‘cogito ergo sum’ wordt geparafraseerd tot ‘dubito ergo sum’ (Beck 1997: 

162). Hieraan zou je kunnen toevoegen dat tegenover het Kantiaanse maxime ‘sapere aude’ (‘durf 

te denken’) zoiets komt te staan als ‘dubitere aude’ (‘durf te twijfelen’). 

De vraag die in de rest van dit hoofdstuk centraal staat, is hoe een methode voor het organiseren 

van reflexiviteit kan worden gedacht, die in gevallen van hoge mate van complexiteit zoals de 

berging van radioactief afval, minimaal de discussie kan opstarten. Hoe komen de verschillende 

actoren uit hun loopgraven?  

In oorspronkelijke literatuur over Interactieve Technology Assessment komt het begrip 

reflexiviteit als methodologisch uitgangspunt niet expliciet voor (§3.2). Vanuit diezelfde 

oorspronkelijke methodologische opvattingen zijn daarvoor echter wel aanknopingspunten te 

vinden (§3.3). Het gaat er hier dan ook om de ITA-methodiek zodanig aan te scherpen dat het 

ook op problematieken met een hoge mate van complexiteit, en met de noodzaak van een 

reflexieve aanpak, kan worden betrokken. Dit is wat in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal 

worden toegelicht. Ik denk dat daarbij de door Beck gesignaleerde devaluatie van expertkennis tot 

stand moet worden gebracht. 

3.2. ITA, de hermeneutisch-dialectische cirkel en reflexiviteit 

Grin et al. suggereren in eerste instantie de methode van constructivistische evaluaties van Egon 

Guba en Yvonna Lincoln als uitgangspunt voor een ITA-methodieken (Grin et al. 1997: 41-44). 

Deze methode staat bekend als Fourth Generation Evaluation (Guba en Lincoln 1989), en staat 

in contrast met en is uitgebreid ten opzichte van eerste generatie (metingen), tweede generatie 
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(beschrijving) en derde generatie (beoordeling). Vierde generatie evaluatie behelst evaluaties die zijn te 

omschrijven als onderhandelde co-creaties van de sociale werkelijkheid.  

Het hart van deze methode wordt gevormd door het herhaaldelijk doorlopen van de zogenaamde 

argumentatiecirkel, door Guba en Lincoln de hermeneutisch-dialectische cirkel genoemd. Wezenlijk 

hierbij is dat probleemdefinities en oordelen over oplossingen van verschillende deelnemers met 

elkaar in verband worden gebracht en gaandeweg uitgroeien tot een gemeenschappelijke 

constructie. Het herhaaldelijk doorlopen is nodig om te zorgen dat die groeiende constructie weer 

bij deelnemers kan worden getoetst. Het doorlopen van deze cirkel kent de volgende 11 stappen 

(Guba en Lincoln 1989: 186-187; Grin et al. 1997: 59-85; zie bijlage 2 voor de volledige versie): 

e 

Rapporteren over 
case / constructie

Onderhandel, maak 
cirkel, geef 
constructie vorm 

Prioriteer 
onopgeloste issues 
in participatieve 
processen 

Voorbereiden van 
agenda voor 
onderhandeling 
over wedijverend
constructies 

Verzamel 
informatie, inzicht; 
verder gebruik 
hermeneutische 
cirkel, informatie 

Identificeer 
opgeloste claims, 
bezorgdheden en 
issues 

Het vergroten van 
gezamenlijke 
constructies door 
nieuwe informatie 
en voortschrijdend 
inzicht 

Ontwikkelen van 
gezamenlijke 
constructies, 
hermeneutische 
cirkels 

Identificeren van 
‘stakeholders’, het 
formaliseren van 
overeenstemming 
over voorwaarden

Organiseren van 
evaluatoren, 
toegang, logistiek en 
beoordelen politieke 
factoren 

Contracteren van 
cliënten en sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4. De 11 stappen van de hermeneutisch-dialectische cirkel 

 

Deze constructivistische vorm van evaluatie is gebaseerd op drie fundamentele aannames: 

• Een ontologische aanname van relativisme: menselijke zingeving is een daad van constructie 
en onafhankelijk van enige vorm van objectieve werkelijkheid (er is geen kenbare 
‘waarheid’); 

• Een epistemologische aanname van transactioneel subjectivisme: claims over waarheid en 
werkelijkheid zijn afhankelijk van ‘meaning sets’ en ‘degree of sophistication’ van 
individuen; 

• Een methodologische aanname van hermeneutische dialectiek: betekenisconstructies van 
individuen of groepen individuen worden in situaties van ontmoeting eerst ontmaskerd en 
vervolgens met elkaar geconfronteerd, vergeleken en gecontrasteerd. Het ontmaskeren is 
het domein van de hermeneutiek, en het confronteren/vergelijken/contrasteren is het 
domein van de dialectiek. 
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Vierde generatie evaluatie, zo stellen Guba en Lincoln, is een moeilijk model om toe te passen. 

Het is blijvend recursief  (er is geen eindpunt, vorderingen slaan voortdurend terug op wat nog 

gedaan moet worden), en het vereist op veel momenten het opnemen van de stand van zaken. 

Het is een zeer diffuus proces, dat onmogelijk in detail en qua ontwerp te specificeren is. Het 

vereist van de evaluator het bezigen van verschillende rollen, die op momenten met elkaar lijken 

te botsen. En tenslotte ontkent het de mogelijkheid van generaliseringen en het vinden van 

oplossingen die ´altijd werken´ (Guba en Lincoln 2001). 

Toch is het ondernemen van een dergelijke methode de moeite waard, zo stellen de auteurs. Dit 

is te begrijpen tegen de achtergrond van de motieven van Guba en Lincoln bij het ontwikkelen 

van deze vierde generatie. Zij zagen in de evaluatiepraktijk drie bezwaren van de eerste drie 

generaties (ibid.):  

• Een tendens richting overmatige bestuurszucht (‘managerialism’), namelijk een aanpak die het 
perspectief van cliënt begunstigt, die de manager als onschadelijk benadrukt, en die 
ontmoedigend, oneerlijk en oververtegenwoordigd is ten opzichte van stakeholders; 

• De onmogelijkheid om een waardenpluralisme te accommoderen; 
• Een overmatige betrokkenheid bij het positivistische paradigma van onderzoek.  
 
Gezien deze punten van bezorgdheid, met name de eerste twee, zou de constructivistische 

methode in het geval van de berging van radioactief afval van waarde kunnen zijn. Bovenstaande 

punten zijn ook in het hier voorgaande immers ingebracht als argument voor een ITA. Dat het 

benaderen van de problematiek die hier in kwestie is, echter niet alleen langs de lat van de vierde 

generatie evaluatie kan worden gelegd, blijkt uit een aantal kritieken die tegen de methode kunnen 

worden ingebracht. Hoewel de methode van vierde generatie evaluatie tegen bovenstaande 

bezwaren in het geweer wilde komen, lijkt dat niet geheel gelukt. Wezenlijk zijn alle drie de 

bezwaren drie verschillende manieren om hetzelfde te zeggen, namelijk datgene wat bij punt drie 

wordt gesteld: een dominantie van het wetenschappelijke vertoog in de evaluatiepraktijk.  

Positivisme, begrepen als geloofssysteem dat is gebaseerd op een realistische ontologie en het 

epistemologische geloof in een objectief kenbare werkelijkheid, is de religie van het traditionele 

politiek-technologische complex van vooruitgangsdenkers van na de Verlichting. Het is daarmee 

juist datgene waar constructivisten, maar ook analisten van andere pluimage, zich tegen afzetten23.  

Dat aan de bezwaren niet tegemoet lijkt te zijn gekomen, blijkt nu uit het volgende. Een kritische 

beschouwing van de aanbevelingen van Guba en Lincoln leert dat de voorstelde verwijdering van 

het positivistische gedachtegoed geresulteerd heeft in aanbevelingen die in zekere zin nog steeds 
                                                 
23 Onder de noemer postpositivisme is een groot aantal beleidswetenschappers bezig geweest om de 
beleidswetenschap te vrijwaren van het positivisme. Zo ook Guba en Lincoln, die zich vroegtijdig al tegen het 
positivisme afzetten (Guba, E.G. en  Y.S. Lincoln (1985): Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage. ) De 
beleidswetenschap zou onder invloed van positivisme hebben gefaald te doen waar het om ging, namelijk het helpen 
oplossen van maatschappelijke problemen, en het positivisme zou daarbij gedeeltelijk aansprakelijk zijn.  
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als positivistisch zijn aan te duiden. Tom Carney merkt op dat hoewel Guba en Lincoln zich 

terdege bewust lijken te zijn van de antithetische aannames van de twee paradigma´s, ze er slechts 

met veel wringen in slagen om aan het positivistische taalgenre te ontsnappen (Carney 1991). 

Ondanks dat Carney ze hiermee het voordeel van de twijfel geeft, zet hij aan tot een spoor van 

gedachtevorming dat erop wijst dat dat voordeel niet geheel terecht is. De blijvende 

positivistische veronderstelling in het werk van Guba en Lincoln blijkt uit het volgende: 

• Aan het resultaat van een evaluatie worden kwalitatieve eisen gesteld. Uitkomsten van een 
evaluatie moeten te vertrouwen (geloofwaardig, overdraagbaar, afhankelijk en bevestigbaar) en 
authentiek (eerlijk, ontologisch, educatief, katalyserend en tactisch) zijn. Deze begrippen zijn 
echter aan te merken als positivistische categorieën. 

• Voor de genoemde kwaliteitscriteria geldt verder dat ze vaststaand zijn en aan beoordeling 
van de evaluator onderhevig. Het is aan hem of haar om te beoordelen of een uitkomst te 
vertrouwen en authentiek is, waarmee deze vorm van evaluatie een expertbezigheid wordt. 

• Er wordt een te rigide onderscheid gemaakt in verschillende fasen van de cirkel. Een te 
duidelijke cesuur is in dit opzicht verdacht. Het suggereert dat de verschillende fasen 
volgtijdelijk doorlopen moeten worden, en dat ze niet kunnen overlappen;  

• De aandacht die Grin heeft voor de afbakening van het proces, zowel qua actoren als qua 
vraagstelling, ontbreekt bij Guba en Lincoln.  

• De bij voor een ITA gewenste reflexiviteit ontbreekt. Vierde generatie evaluatie meent 
waardenpluralisme te kunnen accommoderen; ze doet dat ook, maar doet er niets mee. De 
gewenste reflexiviteit als resultaat van de wisselwerking tussen eerste en tweede orde van 
oordeelsvorming (zie §2.1) ontbreekt. 

• De functionele scheiding tussen ‘hermeneutisch’ en ‘dialectisch’ in verschillende fasen van 
een proces is verdacht te noemen. Dit is vrij cruciaal en wordt uitgewerkt in §3.3. 

 
De positie van Guba en Lincoln in het spanningsveld tussen positivisme en postpositivisme is 

belangrijk, omdat het laat zien dat de methode van vierde generatie evaluatie niet zonder meer 

kan worden aangemeten bij het zoeken naar een methode voor een ITA-proces over de berging 

van radioactief afval. Kritiek op de methode van Guba en Lincoln laat zien dat ondanks de 

belofte van postpositivisme het voor een groot deel een expertbezigheid met te weinig aandacht 

voor reflexiviteit blijft. Positivistische wijn in postpositivistische zakken, als het ware, en daarmee 

niet genoeg uitgerust voor de complexiteit van de kernafvalproblematiek.  

Naast de kwestie positivisme versus postpositivisme is er nog een ander bezwaar tegen een 

directe extrapolatie van de methode van Guba en Lincoln op een proces over kernafval. Aan het 

ontwikkelen van vierde generatie evaluatie ligt de veronderstelling ten grondslag dat de 

werkelijkheid sociaal geconstrueerd is. Deze opvatting is echter in §1.2 verworpen. Daar werd 

immers gesteld dat de opvatting van radicaal relativisme, die tegenover een overmatig politiek-

technologisch complex werd gesteld, geen stand kan houden. Het kan niet zo zijn dat uitsluitend 

sociale motieven bepalen welke oplossingsrichtingen worden gevolgd: ook de motieven van de 
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technologen moeten een plek krijgen. Als er, als gevolg van een op louter sociale motieven 

gefundeerde oplossing een ongeluk gebeurt met het radioactieve afval, is niemand blij.  

De vraag voor de rest van het hoofdstuk wordt zo hoe een methode voor een ITA kan worden 

gedacht, vanuit een methodologie die reflexiviteit nadrukkelijker met constructivisme in verband 

brengt. In de volgende paragraaf ga ik in op methodologie; in §3.4 geef ik aan welke richtlijnen 

hieruit volgen voor een methodiek.  

3.3. Een methodologie voor organisatie van reflexiviteit rondom de berging van radioactief afval: hermeneutische 

dialectiek revisited 

Een strikte scheiding tussen ontologische, epistemologische en methodologische aannames, zoals 

Guba en Lincoln te berde brengen, is onhoudbaar. Het ontkennen van het bestaan van een 

objectieve werkelijkheid ontkent immers het bestaan van ‘een epistemologie’ of ‘een 

methodologie’. Ik neem het begrip ‘hermeneutische dialectiek’ over, onder de aanname dat 

daarmee het onderscheid tussen ontologie, epistemologie en methodologie wegvalt. Bij het 

zoeken naar methodische richtlijnen ga ik uit van de theorie van hermeneutische dialectiek. Ik zal 

deze aanname verduidelijken door het beantwoorden van vier vragen: 

• Wat ‘is’ de theorie van hermeneutische dialectiek? 
• Waarom stap ik met de theorie van hermeneutische dialectiek niet in de positivistische val?  
• Waarom is hermeneutische dialectiek reflexief? 
• Waarom is hermeneutische dialectiek constructivistisch? 
 

Wat is de theorie van hermeneutische dialectiek? 
Hier benader ik de theorie van hermeneutische dialectiek in de context van het werk van de 

Duitse filosoof Hans Georg Gadamer (1900-2002). Het oeuvre van Gadamer omvat teksten over 

de Griekse filosofie, filosofische kunsttheorie en literatuuranalyse; de filosofische hermeneutiek 

staat in zijn werk echter centraal24. In wat algemeen wordt aangemerkt als zijn hoofdwerk, 

namelijk Waarheid en Methode (1960), stelt hij zich ten doel om die ervaringen van waarheid te 

onderzoeken – in kunst, geschiedenis, filosofie en de menswetenschappen – die niet door middel 

van wetenschappelijke methode kunnen worden gewettigd, en om voor die ervaringen in een 

filosofische rechtvaardiging te voorzien (Gadamer 1960: xxviii). Gadamer wil onderzoeken wat 

alle vormen van begrijpen gemeen hebben. Hiervoor ontwikkelt hij een theorie van begrijpen 

                                                 
24 De keuze om hermeneutische dialectiek te bespreken vanuit het werk van Gadamer is overigens een grote omissie, 
net zozeer als dat het de duidelijkheid van het begrip ten goede komt. Het is omissie omdat hermeneutiek niet een 
‘stroming’ is die begon met Gadamer’s gedachtegoed. Ver voor hem waren (veelal Duitse) filosofen als Friedriech 
Schleiermacher, Wilhelm Dilthey en Martin Heidegger die de hermeneutiek op verschillende manieren hebben 
ontwikkeld of toegepast. Gadamer baseert zich met name nadrukkelijk op de laatste, maar heeft ook werken over 
Dilthey gepubliceerd. Het komt de duidelijkheid juist hierom ook ten goede: het werk van Heidegger is moeilijk 
leesbaar en gebruikt daarnaast hermeneutiek veelal als methode. Gadamer heeft Heideggers conceptualisering van 
hermeneutiek overgenomen en verder doorgetrokken tot een fundamentele modus van begrip.  
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(‘Verstehen’) – de theorie van filosofische hermeneutiek, die gedacht wordt universeel geldig te 

zijn25.  

Gadamer streeft naar een hermeneutische waarheid. Deze waarheid treedt op als gebeurtenis 

waarbij iemand waarheid ervaart door een ontbloting van de gepaste talige uitdrukking voor een 

onderwerp in kwestie. Waarheid is gebonden aan een horizon van taligheid en van tijd. 

Verschillende deelnemers aan een dialoog kunnen waarheid in dezelfde dialoog verschillend en 

toch allen correct ervaren. Wanneer ervaart iemand hermeneutische waarheid? 26 Om deze vraag 

te beantwoorden, grijpt Gadamer terug op Heidegger, die begrijpen als de meest oorspronkelijke 

vorm van zelfverwezenlijking ontmaskert (Gadamer 1960: 259). Begrijpen, zo stelt hij, is een 

interpreteren dat begint bij de voorstructuren van begrip, en richting het completeren van die 

voorstructuren werkt door ze te verfijnen. Dit proces van verfijning leidt tot de ervaring van 

hermeneutische waarheid. De verfijning van voorstructuren, door Gadamer begrepen als 

vooroordelen, gebeurt in een hermeneutisch-dialectische cirkel: het begrijpen en in context van 

anderen plaatsen van vooroordelen leidt in dialoog tot de ervaring van hermeneutische waarheid.  

Het in dialoog verfijnen van vooroordelen leidt tot een verbeterd begrip van de zaak zelf. Deze 

verfijning gebeurt door een actieve vraaghouding. Iedereen heeft, bijvoorbeeld door een passief 

proces van socialisatie, een set vooroordelen meegekregen, die iemand in een traditie inbedt, en 

vanuit een traditie doet handelen. Het is dus zaak om in dialoog iemands traditie te bevragen, en 

zo tot een beter begrip van de zaak in kwestie te komen. Begrijpen is een circulair proces van 

vragen en interpreteren, het bevragen van interpretaties, net zolang totdat een gedeelde ervaring 

van authentieke waarheid ontstaat. Door middel van de hermeneutisch-dialectische cirkel ervaren 

we waarheid. Waarheid ‘is’ geen oordeel, maar een ervaring.  

Waarom stap ik met de theorie van hermeneutische dialectiek niet in de positivistische val? 
Waarom kan theorie als uitgangspunt voor het formuleren van praktische aanbevelingen leiden? 

Getuigt het niet van een positivistische werkwijze om vanuit een theorie tot aanbevelingen te 

komen voor een methodiek die in de praktijk moet worden georganiseerd? Enkele verdere 

interpretaties van filosofische hermeneutiek zullen laten zien dat het antwoord op deze vraag 

ontkennende is. Ook helpt dit om de hermeneutisch-dialectische houding verder te begrijpen.  

Gary Madison merkt op dat inderdaad ontevredenheid over de positivistische scheiding theorie-

praktijk een grote mate van ontevredenheid is ontstaan, die tot zoiets heeft geleid als de ‘anti-
                                                 
25 Hiermee onderscheidt Gadamer zich direct van andere vormen van hermeneutiek, veelal vormen van een 
methodologie van interpretatie of uitleg, met name uitleg van de bijbel. Hij onderscheidt zich ook van Heideggers 
fenomenologische hermeneutiek (Heidegger, M. (1927): Zijn en Tijd. Nijmegen: SUN. 1998, maar ook Heidegger 
(1935)), en van  Dilthey’s ontologische hermeneutiek (de Mul, J. (1993): De tragedie van de eindigheid. Diltheys 
hermeneutiek van het leven. Kampen: Kok Agora. ) 
26 Met veel dank aan Lawrence Schmidt; van zijn The Specter of Relativism. Truth, Dialogue and Phronesis in Philosophical 
Hermeneutics (Evanston, Ill: Northwestern University Press, 1995) heb ik veel gebruik gemaakt.  
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theorie’-beweging (Madison 2001). Deze beweging houdt echter vast aan een scheiding tussen de 

twee ‘domeinen’ die is gebaseerd op strikte metafysische aannames, te weten 

• Dingen die zijn, bezitten een goed gedefinieerde essentie, die iets tot juist datgene maakt en 
niet tot iets anders; 

• Het menselijke gemoed is niets anders dan een spiegel van de natuur. Sterker nog, die 
scheiding veronderstelt dat er zoiets is als ‘geest’ (‘mind’). Het veronderstelt zodoende een 
scheiding tussen subject en object.  

 
Tegenover een scheiding tussen theorie en praktijk op basis van deze aannames, stelt Madison 

dat “het subject in de wereld zelf is, een wereld die voor alles een wereld van praktijk is, en alleen 

als element van de praktijk kan theorie worden gerechtvaardigd” (Madison 2001: 140). We 

kunnen subject en object niet verwerpen; beter is om ze beiden in de context van de wereld te 

beschouwen. Wat daarmee in plaats van het verwerpen van de theorie is benodigd, zo stelt 

Madison, is het doordenken van de praktijk van theorie en de theorie van praktijk, omdat mensen 

theoretiserende wezens zijn. Theoretiseren is willen-weten.  

Hermeneutiek als onderscheidende theorie is een theorie over theorie; het heeft een andere 

opvatting over theorie dan in de modernistische visie, die door het maken van het onderscheid 

subject – object de menselijke praktijk verkeerd begrijpt. Een ‘goede theorie’ is niet een theorie 

die een correcte representatie van de wereld propageert; veeleer is een goede theorie een 

interpretatieve theorie die kan worden gelegitimeerd door te blijven interpreteren. Een theorie 

kan voor ‘waar’ worden aangenomen als het algemene intersubjectieve overeenstemming of 

instemming ontmoet. “Hermeneutical theory is intrinsically moral” (Madison 2001: 118). De 

hermeneutische waarheid wordt dan en daar ervaren waar interpretatieve horizonnen versmelten, 

daar waar een gezamenlijke horizon ontstaat. Hier blijkt de invloed van hermeneutische theorie 

op de structuratietheorie van Giddens (§2.5). Waarheid is een in de context van tijd en plaats 

gestructureerde theorie die als waar wordt ervaren, de resultante van interpretatief handelen. Ook 

structureert een theorie het handelen, omdat die als waar wordt ervaren en daarmee handelen 

bepaalt. Praktische gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat deze theorie wordt bevraagd en 

geherinterpreteerd, geherstructureerd.  

Omdat hermeneutiek een theorie over de praktijk is, kunnen aanbevelingen over de praktijk wel 

degelijk volgen uit hermeneutische theorie. Theorie kan voor de praktijk een cultiverende in 

plaats van commanderende functie hebben. Dit wordt verder verduidelijkt door de volgende 

vraag te beantwoorden. 

Waarom is hermeneutische dialectiek reflexief? 
Juist in deze cultiverende, richtinggevende functie schuilt de reflexieve eigenschap van 

hermeneutische dialectiek die door Guba en Lincoln in de hermeneutisch-dialectische cirkel niet 
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wordt overgenomen. Niet alleen in hermeneutiek intrinsiek moreel, het is ook intrinsiek reflexief. 

Door te veronderstellen dat theorie iets anders is dan praktijk en dat er een directe relatie tussen 

de twee bestaat, moet de samenhang ertussen gelaagd zijn. Madison onderscheidt drie lagen van 

(talige) reflexiviteit (Madison 2001: 148-149): 

• Praktijken, namelijk daadwerkelijk menselijk gedrag en het spreken daarover of 
interpreteren daarvan; 

• Theoretiseren, dat van zichzelf als zodanig bewust is, het begrijpen van interpretaties van 
het eerste niveau. Hier heeft reflexiviteit een kritiserende, vragende en emancipatoire 
werking; 

• Het metatheoretische niveau van filosofische hermeneutiek: proberen te begrijpen wat er 
gebeurt wanneer interpretaties over de wereld of menselijk gedrag worden gemaakt, en het 
bevragen van de relatie tussen praktijk en het theoretiseren.  

 
Theoretiseren, het willen-weten, is een praktijk: deze drie lagen zijn allen praktijken. Reflexiviteit 

in en op de praktijk ontstaat in het handelen, in het willen-weten. In het handelen zit het vragen, 

dat aan reflexiviteit ten grondslag ligt, besloten. Het vragen leidt door het doorlopen van de 

hermeneutische cirkel tot waarheidservaringen. Rest nog de vraag:  

Waarom is hermeneutische dialectiek constructivistisch? 
Ondanks het feit dat Gadamer met zijn filosofische hermeneutiek streefde naar universaliteit en 

het daarmee overstijgen van alle epistemologie, lijkt hem dat niet gelukt te zijn (Rockmore 1995). 

Daarentegen kan wel van zoiets als hermeneutische kennis worden gesproken. De suggestie is 

hier om hermeneutische dialectiek door te trekken naar het domein van epistemologie. Waar 

Guba en Lincoln hermeneutische dialectiek slechts als methodologie beschouwen, neem ik het 

ook aan als concept voor  de constructie van kennis.  

De hermeneutisch-dialectische activiteit van begrijpen leidt in zijn compleetheid tot een begrip 

(begrijpen, Verstehen, leidt tot begrip, Verständnis). Waar ontstaat het? Begrijpen ontstaat in 

relatie tot het te begrijpen object, door het willen-begrijpen van degene die interpreteert. 

Begrijpen kan dus niet los worden gezien van de begrijper (Figal 1995: 241-242). Maar zoals 

eerder gesteld, begrijpt de begrijper een object in de context van traditie, van een alledaagse 

situatie van interpretatie van de zaak zelf.   

Begrip, begrepen als door een begrijper begrepen object en hermeneutische ervaring van 

waarheid, ontstaat in de praktijk en traditie van alledag, in de traditie van een begrijper. Het zijn 

de in die traditie opgedane vooroordelen die interpretatie van een object sturen. Naar het geheel 

van deze in traditie gecontextualiseerde vooroordelen wordt doorgaans verwezen als phronesis, de 

Aristotelische aanduiding voor praktische wijsheid.  

Filosofische hermeneutiek is door het begrijpen van phronesis niet alleen aan te merken als 

methodologie, maar ook als epistemologisch concept. Filosofische hermeneutiek ‘is’ een 
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dialectisch geheel; het is een gebeurtenis in dialoog. Alle dialectiek is in wezen hermeneutisch; dit 

is dan ook in mijn interpretatie van Guba en Lincoln aanleiding geweest voor de verdachtmaking 

van de functionele scheiding tussen ‘hermeneutisch’ en ‘dialectisch’ in §3.2.  

3.4. Expert- versus lekenkennis: een reprise 

De uiteenzetting van filosofische hermeneutiek diende om te laten zien dat de hermeneutisch-

dialectische methodologie als aangrijpingspunt kan dienen voor het organiseren van reflexiviteit 

bij een ITA over de berging van radioactief afval. We bevinden ons door deze uitleg echter 

tegelijkertijd in een situatie waarin hermeneutische dialectiek wordt begrepen als meer dan louter 

methodologie, een aanname die door Guba en Lincoln niet wordt onderkend. Zij hanteren als het 

ware een te smalle interpretatie van hermeneutische dialectiek, die het mijns inziens reduceert tot 

een te relativistische gebeurtenis, hun inspanningen ten spijt.  

De consequenties van hermeneutiek als methodologie-maar-dan-meer komen in deze paragraaf 

aan bod. De stap van methodologie naar methode, die in het volgende hoofdstuk wordt gezet, 

wordt hier ondersteund door verder begrip van hermeneutisch gebruik van phronesis. Ik heb uit 

§3.1 immers nog een open einde; daar stelde ik dat de devaluatie van expertkennis, zoals die door 

Beck werd gesignaleerd, op gespannen voet staat met de gewenste herwaardering ervan. Gebruik 

van het begrip phronesis is in deze context richtinggevend. Hoe zat die spanning ook alweer in 

elkaar, en hoe kan het begrip van praktische wijsheid hieruit een ontsnapping forceren?  

Enerzijds suggereerde ik in §3.1 dat in een debat over de berging radioactief afval zowel 

wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke kennis een plek moet krijgen. De twee kunnen 

elkaar aanvullen in plaats van uitsluiten. Wetenschappelijke kennis is belangrijk omdat er allerlei 

oplossingen in besloten liggen voor problemen die een technische dimensie hebben. Daarvan is 

radioactief afval er één. Bescherming tegen straling door middel van isolatie, maar ook het 

schoon maken van afval zijn hier voorbeelden technische oplossingen. Het is echter evenzeer 

belangrijk om deze oplossingen op maatschappelijke behoeften te baseren. Daarvoor is de 

inbreng van wat onder de noemer ‘lekenkennis’ geschaard wordt, belangrijk27. Voorbeelden 

daarvan zijn het realiseren van sociale veiligheid en inspraak in problemen en oplossingen, maar 

ook kennis van de fysieke omgeving waar een locatie voor berging van afval wordt gedacht.  

Anderzijds introduceerde ik het begrip ‘risicosamenleving’, waarin het vergrote wantrouwen, dat 

tegen expertkennis lijkt te zijn ontstaan, aanleiding is om allerlei interactieve fora te organiseren 

waarmee een vuist moet worden gemaakt tegen een dominante positie van wetenschappers. Dit 

                                                 
27 Deze term is overigens misleidend, omdat het ‘leken’ ten opzichte van experts suggereert; waarmee de experts de 
norm blijven. Veelal wordt daarom ook wel de term ‘lokale kennis’ tegenover ‘expertkennis’ gesteld ( Yearley, S. 
(2000): Making systematic sense of public discontents with expert knowledge: two analytic approaches and a case 
study. Journal of Public Understanding of Science 9 (2): 105-122..) 
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lijkt een belangrijke plaats voor het vertoog van de experts in de weg te staan. Gesteld zij dat ik 

het op dit punt eens ben met Beck dat het gedevalueerd is, maar dat ik die ontwikkeling negatief 

beoordeel. Juist het herwaarderen van expertkennis kan ervoor zorgen dat een nadrukkelijker 

confrontatie tussen de twee kan worden aangegaan. Dan moeten de experts een andere rol 

krijgen dan schaduwbeslisser en discussiesluiter, of opheffers van ambivalentie.  

Het is nu juist met het begrip phronesis in de hand dat deze ogenschijnlijke tegenstelling zodanig 

tegemoet kan worden getreden dat een andere rol voor experts kan worden begrepen. Zowel 

expert- als lokale kennis worden in eerste instantie aangemerkt als praktische wijsheid. Daarmee 

wordt alle kennis ‘evenveel gedevalueerd’, namelijk tot vooroordelen. Als experts en leken 

‘hermeneutisch’ met elkaar in discussie gaan, ontstaat op basis van het per individu 

voorgestructureerde begrip van de zaak, in casu de berging van radioactief afval, langzamerhand 

een versmolten horizon. Bij die herformulering kan de expert als actor worden geherwaardeerd. 

Ten overvloede: de voorstructuren zijn komen grofweg overeen met de tot dan toe opgedane 

kennis over de zaak, in een bepaalde traditie. Voor wetenschappers is dat bijvoorbeeld de 

discipline waarin ze zijn opgeleid en zich hebben ontwikkeld. Het willen verfijnen van het 

voorgestructureerde begrip leidt door een actieve vraaghouding ultimo tot een ervaring van 

waarheid, en een beter praktisch begrip van de zaak.  

Een aantal opmerkingen moet hierbij tenslotte worden gemaakt.  

• Dit proces van vragen en interpreteren gaat net zolang door totdat een gedeelde ervaring 
van authentieke, te vertouwen en verlichtende waarheid28 ontstaat. Er wordt verondersteld 
dat dit niet hetzelfde is als consensus, waarbij een totale overeenstemming, een akkoord, 
wordt bereikt. De ervaring van hermeneutische waarheid als versmeltende horizonnen in 
een nieuwe, talige en tijdelijke horizon, is eerder een voorbeeld van een synthetische 
waardencongruentie (zie §2.5). 

 
• ’Hermeneutisch met elkaar in discussie gaan’ wil zoveel zeggen als het spelkarakter van 

talige uitingen onderkennen. Dit spel, werken aan het bevragen van iemands talige tradities, 
heeft een doel in zichzelf. Het is echter geen vrijblijvend spel (Figal 1995: 243): 

‘This does not mean that the complete presence of a game would actually be achieved through 
its being played. The completion of a game can always only be ‘fulfilled’ when all possible 
individual playings belong to a unitary space of a playing and so the individual playings are not 
negatively affected by the underdetermination of a questionable meaning’ 

 
• Het spel moet wel goed worden gespeeld, dus met fitte spelers en een scheidsrechter. Met 

betrekking tot de regels van het spel, geldt dat die door iedereen anders worden begrepen. 
Langzamerhand leert men al spelende elkaars regels, namelijk elkaars traditie. De 
hermeneutische waarheidservaring gebeurt tussen vreemdheid en bekendheid. Zo groeien 
de regels uit het spelen.  

                                                 
28 Guba en Lincoln hanteerden de eerste twee als kwaliteitscriteria. Voorts suggereerde Schmidt het verlichtende 
aspect van hermeneutische waarheid ( Schmidt, L.K. (1995b): Uncovering Hermeneutic Truth. In L. K. Schmidt, 
red.: The Specter of Relativism. Truth, Dialogue, and Phronesis in Philosophical Hermeneutics. Evanston, Ill: Northwestern 
University Press: 72-83.) 
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• Reflexiviteit ontstaat daar waar men de weg kwijt is. In het spel worden voorstructuren 

zodanig met elkaar in verband gebracht, dat men van de oorspronkelijke kennisposities 
loskomt en letterlijk op zoek moet gaan naar gedeelde interpretaties van de werkelijkheid. 
Hier komen al de contouren van de hernieuwde rol van de expert in zicht: hij of zij is 
inspirator in plaats van beslisser; discussie-opener en –ondersteuner in plaats van discussie-
sluiter. Hij entameert waarheidservaringen door het organiseren van verrassende, 
loswekende gebeurtenissen. Een proces moet nadrukkelijk zo vorm worden gegeven, dat 
bij het willen-ervaren van waarheid het reflexieve potentieel wordt benut. ‘Tips en tricks’ bij 
de methodiek moeten zich concentreren op de esthetische ervaring.  

 
• Omdat begrijpen dialectisch is, is het niet simpelweg het aannemen van iemands waarheid 

door een talige vervolmaking van een voorstelling, maar eerder een blijvend in traditie 
ingebedde betekenisvolle overeenkomst. Dit heeft consequenties voor de manier waarop 
waarheid wordt teruggekoppeld naar de praktijk: het moet uitvoerbaar zijn, anders is het 
zinloos. Hoe talig deze interacties ook mogen zijn, de werkelijkheid is niet altijd talig. Het 
vinden van oplossingen is een talige activiteit, maar het uitvoeren ervan niet. In het geval 
van de berging van radioactief afval gaat het om zeer voelbare consequenties van ‘verkeerd’ 
opgeloste problemen.  

 
Ik heb in dit hoofdstuk gezocht naar een methodologie voor een debat over de berging van 

radioactief afval. Daarbij heeft het doorvorsen van hermeneutisch-dialectische theorie gediend om 

aantal aanknopingspunten te beiden voor de organisatie van een ITA. Het in de filosofische 

hermeneutiek gesuggereerde beeld van esthetische waarheidservaringen, die worden gerealiseerd 

in een dialectisch spel van vragen, interpreteren en spreken, kan bij het organiseren van een ITA 

een belangrijke rol vervullen. Dit is des te meer het geval, gezien de in hoofdstuk 2 geschetste 

complexiteit van de casus. Hierbij is het motto van deze scriptie tekenend. De in de vraaghouding 

immanente reflexiviteit moet worden losgeweekt: “de vraag die in de vraagzin weliswaar opklinkt, 

maar daarin toch nog weggesloten en ingepakt is, moet eerst worden losgewikkeld. De 

vraaghouding moet daarbij duidelijk, zeker worden en door oefening sterker”.  

In het volgende hoofdstuk zal ik de thema’s inclusiviteit en procesrationaliteit laten samenkomen 

in een methodiek voor een debat over de berging van radioactief afval.  
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Hoofdstuk 4. Ontwerp voor een ITA over de terugneembare berging van 
radioactief afval: do’s en dont’s 

4.1. Inleiding: duurzame ontwikkeling als de kern van zaak 

Hoe kan de opzet van een maatschappelijk keuzeproces over terugneembare berging van 

radioactief afval, georganiseerd als Interactieve Technology Assessment, vorm krijgen? Dit was 

de vraag die ik mij vooraf stelde, en de contouren van het antwoord zijn in de eerste drie 

hoofdstukken zichtbaar geworden. Daarbij is al vrij snel duidelijk geworden dat in plaats van 

‘keuzeproces’ beter gesproken kan worden van ‘oordeelsvormingsproces’. Een keuzeproces 

veronderstelt immers dat een aantal reeds uitgedachte opties aan het publiek wordt voorgelegd, 

waarbij met betrekking tot een ieder van de drie opties een voorkeur kan worden uitgesproken. 

Uit een aantal in opdracht van CORA uitgevoerde onderzoeken bleek echter dat enkele 

argumenten die in de maatschappij bestonden, geen plek kregen in de opties. Daarom vergt een 

maatschappelijk debat over radioactief afval dat nieuwe opties kunnen worden gerealiseerd 

middels een proces van oordeelsvorming. 

Het organiseren van een dergelijk proces als Interactieve Technology Assessment veronderstelt 

dat op basis van inhoudelijke en deelnemergerelateerde aspecten van de problematiek, en middels een 

doordachte methodologie, technologische innovatie wordt gekoppeld aan maatschappelijke en 

politieke oordeelsvorming.  

Voor het realiseren van een debat over terugneembare berging is tot nu toe een conceptueel 

kader geconstrueerd. Het construeren van een synthese, die in het licht van de technologische 

ontwikkelingstrajecten van deelnemers zinvol is, is het resultaat dat van een ITA kan worden 

verwacht. Een synthese heb ik begrepen als een middels een gemeenschappelijk leerproces te 

structureren handelingstheorie, waarbij de inhoudelijke complexiteit op z’n minst kan worden 

geordend. In dit proces van structuratie speelt reflexiviteit een belangrijke rol: het kan een weg uit 

de complexiteit forceren door recursiviteit te doorbreken.  

Hermeneutische dialectiek dient bij dit proces van bevragen, interpreteren en spreken als 

methodologisch uitgangspunt. Dit suggereert dat in een oordeelvormingsproces constant heen- 

en terug moet worden gedacht tussen inhoud, deelnemers en omgeving. Er moet een beroep 

worden gedaan op reflexiviteit van deelnemers door achter probleem- en oplossingsbevindingen 

aanwezige waarden te ontmaskeren, waarna deze met die van anderen in verband kunnen worden 

gebracht, op basis waarvan zich een nieuwe handelingstheorie kan structureren.  

In dit hoofdstuk zet ik de stap van inhoudelijke complexiteit en methodologie naar methode. 

Hoe kan de in §3.3 geformuleerde interpretatie van hermeneutische dialectiek leiden tot een 

vruchtbare methodiek voor een ITA over de berging van radioactief afval? Het is in dit kader 
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belangrijk om op te merken dat ik niet over zal gaan tot de daadwerkelijke reconstructie van een 

synthese. Het is immers inherent aan ITA om dit op interactieve wijze te laten gebeuren, en niet 

vanachter de ontwerptafel van de, in dit geval sociale, wetenschapper. Wat ik wel zal doen, is het 

formuleren van methodische richtlijnen voor het reconstrueren van die synthese, alsmede van 

enkele organisatorische consequenties daarvan. 

Daarbij hanteer ik het volgende uitgangspunt: technologische innovatie is een kwestie van 

duurzame ontwikkeling. Onder duurzame ontwikkeling29 wordt verstaan “een ontwikkeling die 

voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden in gevaar te brengen 

voor toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien” (WCED 1987).  

Bij het nemen van politieke beslissingen moet daarvoor een afweging worden gemaakt tussen 

ecologische, economische en sociale motieven ter voorkoming van afwenteling van ongewenste 

effecten (NCDO 2002). Dit strookt met de theorie van reflexieve modernisering, waarbij 

(technologische) modernisering positief wordt gewaardeerd maar neveneffecten moeten worden 

ondervangen. Enerzijds is duurzaamheid een vigerend normatief concept, anderzijds komt het in 

beleidsnota’s in Nederland daadwerkelijk voor. Duurzaamheid structureert beleidspraktijken, 

althans voorlopig op conceptueel niveau30. Verder lijkt de ordening van de complexiteit van het 

probleem hier in kwestie zich al langs het concept van duurzame ontwikkeling te hebben ingezet: in 

de handelingstheorieën zoals die in §2.2 en 2.3 zijn gereconstrueerd, bevindt duurzaamheid zich 

op het snijvlak van achterliggende waarden. Vanuit een hermeneutisch standpunt bekeken, 

bevindt duurzame ontwikkeling zich aan de gemeenschappelijke horizon.  

Als methodiek voor duurzame ontwikkeling van nieuwe oriëntaties op de problematiek van de 

terugneembare berging van radioactief afval wordt hier gebruik gemaakt van aanbevelingen die in 

het kader van het interdepartementale programma Duurzame Technologische Ontwikkeling 

(DTO) zijn geformuleerd door Wilma Aarts (Aarts 2000). Hierbij komt ook de methode van Bas 

de Laat aan bod, die heeft onderzocht welke actornetwerken benodigd zijn om van een 

technologisch idee naar implementatie daarvan over te kunnen gaan (de Laat 1996). Zijn idee van 

het ontwikkelen van ‘fictieve scripts’ zet ik in bij het realiseren van duurzame ontwikkeling.   

In de volgende paragraaf laat ik zien welke stappen in een proces van Duurzame Technologische 

Ontwikkelingen moeten worden gezet. Daar leg ik ook uit waarom ik twee toevoegingen daarin 

doorvoer. In de paragraaf daarna (4.3) leg ik dit sjabloon over de kwestie van de berging van 

radioactief afval heen. In de afsluitende paragraaf 4.4 zal ik tenslotte nog eens aangeven wat de 

toegevoegde waarde is van de keuze voor de DTO-methode. 

                                                 
29 Ook in §2.2.3. werd hieraan gerefereerd.   
30 Elders is hier onderzoek naar gedaan. Zie van der Heijden, G.M.A.  en  T. Oosterbaan (2002): Multi-ideological 
deliberation. Paper gepresenteerd op de NOB-conferentie 2002, 30/31 oktober, Rotterdam. 
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4.2. Een methode voor duurzame technologische ontwikkeling 

De aanleiding voor het programma DTO is het inzicht dat de huidige manier waarop in onze 

samenleving individuele en collectieve maatschappelijke behoeften worden vervuld, ons voor 

milieuproblemen stelt. Om in een duurzame vervulling van die behoeften te voorzien, zouden ze 

20x efficiënter moeten worden gerealiseerd. Concreet was de doelstelling van DTO om 

instrumenten te ontwikkelen die kunnen voorzien in een reductie van de milieubelasting ‘per 

eenheid welvaart’ in vijftig jaar met een factor 20.  

Een van de voor DTO-doelen gerealiseerde instrumenten is het volgende vijfstappenplan (Aarts 

2000:2):   

 1) DTO-probleem: 
Duurzaamheid in 2040, 
20x zo efficiënt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1a) Probleemoriëntatie 
Probleem vertalen tegen 
achtergrond van 
behoeftenveld/sector 

1b) Probleem afbakenen, 
preciseren, herdefiniëren 

2) Oriëntatie op een 
duurzame toekomst 

3) Backcasting: 
Technologische uitdagingen 
opsporen

5) Bepaalde technologische 
ontwikkelingen uitzetten of 
stimuleren 

4) Afbakening:
Technologische uitdagingen 
afbakenen, herdefiniëren en 
bijstellen 

Herformuleren doel- en 
vraagstelling 

 

Figuur 5. Stappen in een proces van Duurzame Technologische Ontwikkeling 

 

Het DTO-stappenplan werkt vanuit het ontwikkelen van een langetermijnvisie (stap 1 t/m 3) 

naar een kortetermijn-stappenplan (stap 4), om uiteindelijk uitvoering van projecten van 

duurzame technologische innovatie te kunnen realiseren (stap 5).  
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Ad 1) Een probleemverkenning (1a) is eigenlijk een ‘onduurzaamheidsanalyse’. Hierbij komt naar 

voren waaruit de onduurzaamheid van het probleem in kwestie bestaat. Deze stap bestaat uit 

twee onderdelen: 

• Een ‘objectieve’ probleemanalyse: het verzamelen en analyseren van natuurwetenschappelijke gegevens; 
• Een subjectieve/normatieve probleemanalyse: het inventariseren van visies en het beschouwen van de 

vooronderstellingen achter de natuurwetenschappelijke gegevens. 
 
Een fundamentele oplossing is mogelijk als de ook (1b) behoefte in kwestie wordt geanalyseerd. 

 

Ad 2) Oriëntatie op een duurzame toekomst veronderstelt dat wenselijke of nastrevenswaardige 

toekomstbeelden worden ontwikkeld. Dit kan gebeuren door middel van bijvoorbeeld interviews, 

creativiteitssessies, essays, toekomstbeelden voor gebruikers of een deskstudie. Het ontwikkelen 

van deze wenselijke toekomstbeelden moet samengaan met het ontwikkelen van mogelijke en 

plausibele toekomstbeelden. Hierdoor krijgt men zicht op hoe het zou kunnen gaan als duurzame 

technologische ontwikkeling niet wordt gerealiseerd.  

 

Ad 3)  De gewenste duurzame situatie is te bereiken door middel van backcasting, het vanuit een  

gewenste visie terugblikken: 

• Uitgaan van een gewenst toekomstbeeld, ofwel toekomstige prestatie-eisen; 
• Onder ogen zien van de kloof tussen de duurzame toekomstsituatie en nu; 
• Deze afstand ‘achterwaarts vooruitdenkend’ overbruggen met ideeën over trendbreuken; 
• Innovatieve ideeën vertalen in langetermijn trajecten en kortetermijn stappen; 
• Bepalen van de waarschijnlijkheid van het traject van duurzame ontwikkeling. 
 
Om te analyseren of duurzame ontwikkeling waarschijnlijk is, kan forecasting als middel dienen. 

Dit is niet louter het omgekeerde van backcasting, omdat het zich slechts bezighoudt met 

mogelijke toekomsten; als stap van backcastingprocessen kan het echter een indicatie geven voor 

de waarschijnlijkheidsvraag.  

 

Ad 4) Voortvloeiend uit het proces van backasting wordt duidelijk welke technologische  

uitdagingen bestaan. Hoe past bij het ondervangen van die uitdagingen een doelstelling, een 

vraagstelling, een zoekrichting en de selectie van deelnemers? Hierbij zijn het helder krijgen van 

afbakening (aard en inzet) van een project (4a) enerzijds en een interactieve aanpak (4b) 

anderzijds belangrijk.  

4a) Over wat voor soort project wordt gesproken? Het kan bijvoorbeeld betreffen *) onderzoek 

en analyse, *) ontwerp van een demonstratie of ontwikkelingsmodel, *) het laten doorbreken van 

een duurzame technologische ontwikkeling of *) het verder ontwikkelen van een methode voor 

duurzame technologische ontwikkeling.  
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De inzet kan bijvoorbeeld zijn: 

• Een omschrijving van duurzaamheidscriteria; 
• Een omschrijving van de technologische uitdagingen; 
• Aanbevelingen voor en perspectief op een onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit; 
• Aanbevelingen voor en perspectief op een onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid; 
• Ontwerpen voor technische middelen of systemen die duurzame behoeftevervulling demonstreren; 
• Aanbevelingen voor beleids- en instrumentenontwikkeling; 
• Communicatie over technologische mogelijkheden voor een duurzame toekomst. 
 
4b) Er bestaat een spanning tussen de noodzaak en wens tot afbakening enerzijds en de bepleite 

interactieve aanpak anderzijds. Deze spanning is moeilijk te overwinnen. De gevaren hiervan 

kunnen bijvoorbeeld zijn: 

• Verschuiving van doelstellingen gericht op langetermijn naar kortetermijn doelstellingen; 
• Steeds meer uitdijen van de inhoud van het project; 
• Onbewuste verschuiving van de doelstelling; 
• Een project als moloch of waterhoofd: een project met teveel doelstellingen; 
• Controleverlies; 
• Voorbarige of te sterke afbakening, doordat men te zeer streeft naar beheersbaarheid en aantoonbaarheid. 
 

Ad 5) Bij de laatste stap betreft het de organisatie van het realiseren van de projecten die onder 4 

zijn geformuleerd. Daarbij is belangrijk om na te denken over selectie van deelnemers en 

organisatie van het proces. Voor het maken van een sociale kaart verwijs ik naar hoofdstuk 2; 

over organisatie merk ik nog het volgende op. Bij organisatie van projecten van duurzame 

technologische ontwikkeling kunnen de volgende rollen en taken worden onderscheiden: 

• Initiator 
• Coördinator 
• Dagelijkse leiding 
• Leiding op afstand (stuurgroep) 
• Financier 
• Uitvoering van studies, workshops, ed.  
 
Dit gebeurt om de duidelijkheid van een project ten goede te laten komen, en om tijd, geld en 

resultaten goed te kunnen beheren. Er moet echter niet louter project- en routinematig worden 

gewerkt; ook een zeker improviserend vermogen moet worden gerealiseerd. 

Het DTO-model biedt een interessante uitwerking om de reflexiviteit te forceren, die bij het 

bespreekbaar maken van problemen en oplossingen voor de terugneembare berging van 

radioactief afval benodigd is. Een gebrek van deze methode is echter dat interactiviteit in een 

relatief late fase het DTO-proces binnenkomt. Het is karakteristiek voor een ITA om ook 

probleemdefinitie en oplossingsrichtingen, en ook het backcasten interactief te laten verlopen. 

Dit zijn in mijn ogen namelijk vraagstukken van afbakening, en in die hoedanigheid cruciaal voor 

het verdere verloop van een proces. Daarbij bestaat de mogelijkheid om in het vroege stadium 
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voor ‘minder inclusiviteit’ te kiezen dan in het stadium van de implementatie, de vijfde stap bij 

DTO. De eerste vier stappen in kleine kring, en de vijfde in een grotere kring, als het ware.  

Dit is een punt waarop ik bij uitwerking van de bovenstaande sjabloon bij het ontwerp voor een 

ITA over de terugneembare berging van radioactief afval aanpas: stap 1a en b zijn interpretatieve 

handelingen en moeten daarom interactiever worden uitgevoerd. Een amendement wordt ook 

aangebracht op een tweede punt, namelijk de toevoeging van een element aan de tweede stap, die 

van oriëntatie op een duurzame toekomst. Bas de Laat heeft bij onderzoek naar implementatie van 

technologische innovatie het begrip ‘fictief script’ gelanceerd (de Laat 1996). De redenering 

hierachter is als volgt: om de problemen, die tussen uitdenken en uitzetten van een technologisch 

innovatief idee bestaan, te verkleinen, moet het idee in zijn bedoelde context, dat is de context 

waarin het feitelijk functioneert, worden gerealiseerd. In de technologiedynamica is het begrip 

‘technologisch script’ ontwikkeld, waaronder het geheel aan voorschriften dat een technologie ‘oplegt’ aan 

gebruikers31 wordt verstaan. Een fictief script is zodoende het nagaan van beperkende 

eigenschappen van toekomstige technologische artefacten. Om dit fictieve script op te stellen, 

ontwikkelde de Laat drie gedachte-experimenten, die volgtijdelijk moeten worden doorlopen om 

een steeds preciezer beeld van de gebruikswereld te verkrijgen: 

• Het schetsen van de samenleving waarbij wordt uitgegaan van het idee dat in een bepaalde behoefte volledig 
wordt voorzien door het beoogde artefact. Voor die samenleving wordt nagegaan wat er allemaal voor nodig 
is om in die behoefte te kunnen voorzien; 

• Het preciseren van die schets door na te gaan welk handelen het artefact afdwingt, veronderstelt en stimuleert. Dit 
gebeurt op basis van de vraag of mensen ook daadwerkelijk zo gaan handelen, zich zo gedragen; 

• Het lokaliseren van het artefact in dit systeem, waarbij inputs, throughputs en outputs worden geïdentificeerd. 
Daarbij wordt een adequaat gebruik van het object als uitgangspunt genomen, en wordt nagegaan wat 
‘stroomopwaarts’ en ‘stoomafwaarts’ moet gebeuren om dat mogelijk te maken.  

4.3. Do’s en dont’s bij het organiseren van een ITA over de terugneembare berging van radioactief afval 

Een debat over terugneembare berging van radioactief afval moet worden geënsceneerd als talig 

spel, waarbij experts en leken nadrukkelijk en uitgesproken tegenover elkaar staan in een proces 

waarin vooroordelen botsen en uitgroeien tot een gemeenschappelijke constructie. Het 

organiseren van een ITA-project volgens deze richtlijnen kan in mijn optiek de benodigde ‘dosis 

reflexiviteit’ losweken uit de vragende houding die al aanwezig is bij diegenen die met de materie 

bezig zijn. Ik zal stap voor stap aangeven welke punten in een ITA over kernafval de aandacht 

verdienen. Daarbij wil ik opgemerkt hebben dat het bureau-onderzoek dat ik heb gedaan, in de 

context van een daadwerkelijk proces voortdurende reality-checks behoeft. Er kan bijvoorbeeld 

blijken dat een aantal actoren niet is geselecteerd, die wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren. 

                                                 
31 Een bepaalde technologie functioneert alleen bij toepassing van de juiste handelingen, en dwingt zo bepaald gedrag 
af. Een bekend voorbeeld hiervan, zo stelt John Grin, is de deurdranger. Deze stelt eisen aan iemand die met een 
dienblad drankjes wil passeren. Zie Grin, J. (onb.): Van een eerste idee naar een socio-technologisch netwerk: de methode de Laat 
vertaald naar DTO-projecten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.  
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Dit heeft op zijn beurt weer consequenties voor de inhoud: er zal een opspanning van de 

argumentatieve ruimte plaats vinden. Mijn interpretaties moeten voortdurend tegen de lat van 

andere interpretaties worden gelegd.   

 
Stap 1: DTO-probleem: probleemdefinitie en -afbakening 

In wezen is deze stap al gezet door CORA in het leven te roepen. Voor de terugneembare 

berging van radioactief afval moet een duurzame oplossing worden gevonden. Daartoe is het 

concept ‘terugneembaarheid’ een toevoeging die moet worden behouden. Over hoe dit uit te 

werken, namelijk ondergronds of bovengronds, gaat het vervolg van dit onderzoek.  

De stappen van probleemdefinitie en afbakening moeten worden gezet in een interactieve 

context. Dat betekent dat de probleemdefinitie in de context van duurzaamheid in een context 

van een ‘kleine kring’ moet worden geaccepteerd. Die kleine kring betreft dan een selectie uit TA-

analisten, initiatiefnemers voor een debat, producenten van technologie en betroffenen.  

Het formuleren van oplossingen voorziet in de onduurzaamheid van beproefde methoden, 

waarbij de behoefte bestaat om in duurzame methoden te kunnen voorzien. Het hierbij 

benaderen van het probleem in een Beckiaans perspectief betekent dat de risico’s van radioactief 

afval expliciet moeten worden gebracht als begrenzer van vooruitgang. Dit stelt de analisten in 

staat om de perspectieven van zowel de onderzoekers en andere producenten enerzijds en de 

milieubewegingen en andere critici serieus te nemen. Punten als  markering van bergingslocaties 

en het vormgeven van beheersingsinstituties zijn punten die zowel voor bovengrondse als voor 

ondergrondse berging van toepassing zijn.  

De vraagstelling voor een dergelijke ITA zou moeten zijn 

Welk concept kan voor de terugneembare berging van radioactief afval worden gevonden, zodanig dat een uitweg uit de 

controverse dichterbij komt, maar geen extra belasting op toekomstige generaties wordt gelegd? 

Naast deze personele en inhoudelijke afbakening suggereer ik om ook goed na te denken over een 

ruimtelijke afbakening. Het analyseproces moet plaatsvinden in een zo natuurlijk mogelijke 

constellatie. Of, om met Murray Edelman te spreken, “a scene that is perfectly suitable for selling 

groceries, becomes shocking when formal governmental proceeding takes place in it” (Edelman 

1964: 96). Men zal de potentiële deelnemers in eerste instantie op ‘home turf’ moeten benaderen, 

en ruim voordat iedereen bij elkaar wordt gezet, zal men moet beginnen met nadenken over de 

fysieke ruimte waarin dat gebeurt.  

De laatste opmerking betreft hier de TA-analist. Juist in deze fase, waarin het uit argumentatieve 

loopgraven halen van deelnemers belangrijk is, is een goede afbakening vooraf belangrijk. Maar 

de TA-analist zal deelnemers ook tijdens het proces moeten kunnen losweken van hun 
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oorspronkelijke posities. Hij of zij zal zich moeten kunnen bedienen van een reeks 

procesgerelateerde vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat elke gemaakte keuze, en elke 

gezette stap, wordt geëxpliciteerd. De TA-analist zal in zijn algemeenheid volstrekte helderheid in 

de gehanteerde methodieken moeten geven. Niet alleen moet dit helder zijn, het moet ook op 

instemming van de deelnemers kunnen rekenen. Dit zijn immers stappen die het bereiken van 

een synthese naderbij moeten brengen, en op zijn beurt veronderstelt dit dat een zekere 

voortvarendheid en doelgerichtheid niet uit het oog mag worden verloren. 

Om te kijken of deze stap is geslaagd, zal men zich na het voltooien ervan het volgende moeten 

afvragen (Grin et al. 1997: 46): 

• Zijn deelnemers gelijkelijk in staat geweest om de analyse mede vorm te geven? 
• Zijn de deelnemers door deze stap veranderd in hun opvattingen, wanneer dat tot een meer 

houdbaar standpunt of meer overeenstemming bleek te leiden? 
• Hebben de deelnemers meer inzicht verkregen in elkaars opvattingen? 
• Heeft het zetten van deze stap bijgedragen aan het vinden van manieren om partijen tot 

handelen aan te zetten? 
 
Stap 2: Oriëntatie op een duurzame toekomst 

Zodra deelnemers het eens zijn geworden over een probleembevinding en –definitie, betreft de 

volgende stap de oriëntatie op een duurzame toekomst. De methode van Bas de Laat 

veronderstelde, zoals eerder werd aangegeven, het zetten van de volgende stappen: 

2a. Het schetsen van de samenleving waarbij wordt uitgegaan van het idee dat in een bepaalde 
behoefte volledig wordt voorzien door het beoogde artefact. Voor die samenleving wordt 
nagegaan wat er allemaal voor nodig is om in die behoefte te kunnen voorzien; 

2b. Het preciseren van die schets door na te gaan welk handelen het artefact afdwingt, 
veronderstelt en stimuleert. Dit gebeurt op basis van de vraag of mensen ook daadwerkelijk zo 
gaan handelen, zich zo gedragen; 

2c. Het lokaliseren van het artefact in een systeem, waarbij inputs, througputs en outputs 
worden geïdentificeerd. Daarbij wordt een adequaat gebruik van het object als uitgangspunt 
genomen, en wordt nagegaan wat ‘stroomopwaarts’ en ‘stoomafwaarts’ moet gebeuren om 
dat mogelijk te maken. 

 
2a) De vraag wordt hier om een samenleving te schetsen waarin de terugneembare berging van 

radioactief afval in een breed gedragen behoefte voorziet. De moeilijkheid hierbij is dat verwacht 

kan worden dat weer de tegenstelling veiligheid – markering naar voren zal komen, of andere 

controverses die in §2.2 en 2.3 boven water zijn gekomen. Een suggestie is daarom om een debat 

over radioactief afval nadrukkelijk gescheiden te houden van  een discussie over kernenergie, 

door vooraf vast te leggen dat minimaal tijdens de loop van het proces geen concrete 

planvorming zal worden ondernomen om kernenergie te gaan toepassen.  

Ook hier wordt een beroep gedaan op de vaardigheden van de TA-analist, weliswaar meer op de 

inhoudelijke rationaliteit dan, zoals bij de vorige stap, de procesrationaliteit. Naast vaardigheden 
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van de analist is het toepassen van twee van de middelen die door Aarts zijn gesuggereerd ook 

wenselijk: creativiteitssessies en essays. De suggestie is daarbij om veel met beelden te werken. 

Daarbij kan gedacht worden aan een presentatie of presentaties vooraf door een gezaghebbend 

persoon of personen uit de wereld van cultuur. Ter inspiratie kan een aantal kunstwerken, kaarten 

of ander grafisch materiaal worden ingebracht; een interpretatie daarvan kan als input voor het 

formuleren of niet-verbaal uitwerken van toekomstbeelden dienen.   

Vervolgens wordt nagegaan wat er nodig is voor het realiseren van die toekomstbeelden, welke 

bergingsconcepten hierbinnen passend zijn en met nadruk op welke technologische artefacten 

nodig zijn. Ook is belangrijk om in deze fase tijdelijke versus permanente terugneembaarheid 

bespreekbaar te maken. De nadruk  op afscherming versus de nadruk op controleerbaarheid van 

het radioactief afval markeert het punt des onderscheids. Permanent terugneembare berging vereist 

controleerbaarheid, en biedt daarmee een aangrijpingspunt voor institutionele hervormingen en 

markeringen. Tijdelijk terugneembare berging daarentegen vereist veeleer beheersing, en dan een 

nadruk op de natuurwetenschappelijke procedurele beheersmatigheid.  

Hierbij moet uiteindelijk een beperkt aantal artefacten worden geselecteerd uit een breed 

gevarieerd aanbod. Eerst moet worden gebrainstormd over een hele (gevarieerde) reeks 

artefacten, waarna een gezaghebbende keuze wordt gemaakt (de Bruijn et al. 1999). Het 

potentiële effect van deze artefacten in relatie tot mogelijke bergingsconcepten wordt in de 

volgende stap uitgewerkt.  

2b) Welke consequenties kunnen de te realiseren artefacten hebben voor het menselijke 

handelen? Hoe stimuleert dit een bergingsconcept een duurzame samenleving? Welke 

beperkende effecten hebben de oplossingen? Zijn de artefacten reëel, oftewel gaat er 

daadwerkelijk gebruik van gemaakt worden en kunnen worden? Voor ieder van de geselecteerde 

bergingsconcepten zal dit moeten worden nagegaan. Uiteindelijk zal dit bij elkaar moeten komen 

in zicht op voor- en nadelen van de artefacten, zoals die door deelnemers worden ervaren.   

2c) Hoe passen de verschillende uitgedachte en doordachte artefacten, op de gewenste manier in 

gebruik gesteld, in een duurzaam systeem? Het is de bedoeling om met deze vraag niet alleen 

zicht te krijgen op uitdagingen voor technologische innovatie, maar ook op de kenmerken van 

het systeem die daardoor worden beïnvloed. Op deze manier is een duurzaam toekomstbeeld 

geschetst. Het laatste onderdeel van het fictieve script, namelijk stroomop- en afwaarts nagaan 

wat moet gebeuren om dat mogelijk te maken, is een onderdeel van de backcasting.  

 
Stap 3: Backcasting 

Na het formuleren van een gewenst toekomstbeeld en de daaraan gekoppelde prestatie-eisen, 

door middel van een fictief script, wordt gepoogd een beeld te krijgen van de kloof tussen de 
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duurzame toekomstsituatie en de huidige. Daarvoor moet worden nagegaan welke de nulsituatie 

is: welke technologische voorzieningen bestaan al, of welke innovaties zijn al in gang gezet om 

het gekozen script te realiseren. Daarnaast moet worden nagegaan welke posities mensen in de 

huidige sociaal-maatschappelijke context innemen ten opzichte van het fictieve script.  

Als deze kloof in beeld is gebracht (hoe willen we het dan-en-dan versus hoe is het nu?) moet nagegaan 

worden welke trendbreuken noodzakelijk zijn met betrekking tot zowel de technologische 

artefacten als de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij moet, zoals dat zo mooi wordt 

genoemd, ‘achterwaarts vooruitdenkend’ die kloof worden overbrugd, wat zoveel wil zeggen als 

uitgaande van prestatie-eisen (‘achterwaarts’) en vanuit mogelijkheden (‘voorwaarts’). Als we dan-

en-dan het gewenste toekomstbeeld bereikt willen hebben, hoe moet de situatie over [dan-en-dan 

min bijvoorbeeld tien] jaar eruitzien? Wat zou er dan nog moeten worden gedaan aan 

technologische innovaties? Als we op dat moment daar willen zijn, hoe moet de situatie er dan 

uitzien over [dan-en-dan min bijvoorbeeld twintig] jaar? En zo voort, terugdenkend tot aan de 

huidige situatie.  

Bij dit proces moet nauwkeurig worden gedocumenteerd welke ideeën ontstaan met betrekking 

tot benodigde technologische innovatie, want daar is het uiteindelijk in deze stap om te doen! De 

resultante is dat die innovatie ingebed is in behoeften, en niet louter in de dynamiek van de 

producenten en coproducenten van technologie. Dit is bij uitstek de stap waarin de reflexiviteit 

zich moet openbaren. Door vanuit een beeld van dan-en-dan terug te denken, ontstaat en beeld 

van wat nu gedaan moet worden, zo mogelijk een andere kant op dan voor de aanvang van een 

ITA. Als het op deze manier verkregen synthetische ontwikkelingstraject het resultaat is van een 

gemeenschappelijke constructie, dan zal  die richting voor het grootste deel van de deelnemers de 

gewenste richting zijn.  

De laatste twee ‘substappen’ betreffen 1) het vertalen van geformuleerde ontwikkelingsrichtingen 

in langetermijn trajecten en kortetermijn stappen, en 2) het bepalen van de waarschijnlijkheid van 

het traject van duurzame ontwikkeling. De eerste is een organisatorische aangelegenheid, de 

tweede als het goed is overbodig. De eerste is een organisatorische aangelegenheid, omdat het 

daar neerkomt op het maken van een goede planning en takenverdeling. De tweede is als het 

goed is overbodig, omdat dan een duurzamer toekomst uit de organisatorische kwesties oprijst.  

 
Stap 4: Afbakening voor grotere kring en 5: Uitzetten/stimuleren van technologische innovatie 

Wezenlijk is de ITA na deze stap voorbij. Een bergingsconcept dat de deelnemers op basis van 

hun eigen inzichten hebben ontwikkeld, is het resultaat van een proces van afbakening, oriëntatie 

en backcasting. Deze stappen moeten wel worden gezet; het gaat hier immers om aansluiting van 
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het uit de ITA voortkomende idee met de echte wereld. Met een door vele schouders gedragen 

bergingsconcept in de rugzak, moet een concrete uitwerking hiervan in gang worden gezet.  

Het uitwerken en willen toepassen van een locatie-vrij bergingsconcept krijgt een radicaal ander 

karakter op het moment dat voorkeuren worden uitgesproken voor een specifieke 

bergingslocatie. Het zetten van deze stap vergt in mijn opinie ook hele andere methoden, 

technieken en vaardigheden dan die hier aan bod zijn gekomen.  

Bij het zetten van deze stap, maar ook de laatste uit de DTO-methodiek, manifesteert zich al snel 

een uitgebreidere mate van inclusiviteit dan bij de eerste afbakening. Hierbij komen provincies en 

gemeenten bijvoorbeeld om de hoek kijken, en inwoners daarvan. Over hoe precies deze stap te 

zetten, wil ik hier geen uitspraken doen. Het kan wel een onderwerp van gesprek worden onder 

diegenen die hiervoor betrokken waren bij het formuleren van het duurzame bergingsconcept.   

Alvorens over te gaan tot het laatste hoofdstuk, resten mij nog vier zaken. Ten eerste maak ik nog 

een aantal opmerkingen over de projectorganisatie, daarnaast maak ik, aansluitend bij de laatste 

twee onderdelen van de backcasting-procedure, nog een aantal opmerkingen over eisen aan het 

eindresultaat van een ITA, ten derde geef ik schematisch voorstellen voor opzet van de 

projectorganisatie weer (tabel 2 en 3, p. 66 en 67); tenslotte zal ik aangeven waar nu precies de 

toegevoegde waarde van DTO voor een debat over de berging van radioactief afval ligt (§4.4).    

 
Met betrekking tot de kwaliteitscriteria 

Ten eerste: de uit een ITA voortkomende synthetische resultaten moesten, zoals gezegd, het 

resultaat zijn van interactie tussen deelnemers, met een bescheiden inbreng van de TA-analist. 

Grin ziet drie mogelijke gebeurtenissen die hierop kunnen ‘inbreken’ (Grin et al. 1997: 44): 

• Een actor uit de buitenwereld reageert om wat voor reden dan ook in welke fase van het 
proces dan ook, op de inhoudelijke voortgang van de ITA. Omwille van de 
geloofwaardigheid van het eindresultaat wordt er dan tussentijds het een en ander 
verspijkerd, met gevolgen voor de inhoud. 

• De opdrachtgever van de TA heeft bepaalde standaarden waaraan het eindproduct moet 
voldoen. Soms kunnen deze standaarden het eindproduct beïnvloeden. Hier ligt dan een  
belangrijke intermediaire rol voor de analist, die de onafhankelijkheid moet bewaren. 

• De analist let bij het vormgeven aan het eindproduct sterk op hoe de geadresseerden van 
de TA het product naar verwacht zullen ontvangen. Daarop wordt geanticipeerd, met soms 
inhoudelijke effecten. 

 
Deze drie punten geven aan dat het moeilijk is om een volledig onafhankelijk eindproduct af te 

leveren, dat gemeenschappelijk geconstrueerd is. Daar moet dan ook in alle fasen van het proces 

aandacht voor zijn.  

Ten tweede: ook Grin et al suggereren dat een uiteindelijk ITA-product zodanig moet zijn 

vormgegeven dat het de ‘toets van de echte wereld’ aankan. Hiervoor moet door middel van het 
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eindproduct het geleerde overgedragen worden op de niet-deelnemers. Hiervoor wordt 

gesuggereerd om te kapitaliseren op het unieke van een interactief uitgevoerde technology 

assessment (Grin et al. 1997: 83-85): 

• Laat zien dat de uitkomst niet simpelweg de analyse of het advies is van de onderzoeker of 
opdrachtgever, maar dat het bestaat uit gemeenschappelijke constructies van betrokkenen: 
→ Neem als kern van het rapport de gemeenschappelijke constructie; 
→ Presenteer deze constructie toegankelijk en opvallend; besteed aandacht aan de methodiek, omdat die 

het unique selling point van een ITA betreft. 
 
• Zorg dat de eindrapportage overgedragen leren bevordert; verwoord de gemeenschappelijke 

constructie zodanig dat zichtbaar is hoe  en waarom ze deze vorm heeft gekregen; 
 
• Sluit aan bij de handelingstheorie van de geadresseerde of de cliënt. Doe vooraf dus goed 

onderzoek naar die theorie; 
 
• Leg een concept voor aan een groep die qua samenstelling de echte wereld nabootst, en leg 

de resultaten daarvan vast in het eindrapport, zodanig dat de weerbaarheid ervan toeneemt. 
In wezen is dit een pleidooi voor een klankbordgroep; 

 
• Geef in de eindrapportage aan hoe het talige ITA-spel zich verhoudt tot de spelen in de 

buitenwereld. Maak cliënten duidelijk hoe het rapport kan worden gebruikt om juist 
strategische spelen of een inhoudelijke impasse kan doorbreken. 

 

Met betrekking tot de projectorganisatie 

Grins opmerkingen over een check op de kwaliteit van het eindrapport door middel van een 

groep die qua samenstelling en sfeer de echte wereld nabootst, geven aan dat het wenselijk is om 

een klankbordgroep te installeren. Deze komt dan naast de door Aarts geformuleerde rollen en 

taken te staan (p. 59).  

De suggestie is om een projectbureau in het leven te roepen, die de dagelijkse gang van zaken 

organiseert. Dit bureau moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de andere rollen. Deze 

onafhankelijkheid moet expliciet zijn en goed worden bewaakt, omdat anders de schijn gewekt 

kan worden dat een dergelijk bureau in opdracht van afvalproducenten of financiers werkt.  
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Een voorgestelde projectorganisatie voor een ITA over terugneembare berging van radioactief 
afval 
 
  Uit te breiden met tijd/kosten

1. Projectvoorbereiding  

 a) Organisatie:  

• Taakverdeling (financiers, stuurgroep, 
klankbordgroep, interne organisatie, etc.) 

• Verantwoordelijkheden  
• Institutioneel   
 

 

 b) Verder vooronderzoek naar personele bezetting 

• TA-analisten 
• Deelnemers 
• Inhoud 
 

 

 c) Verder vooronderzoek naar 

• Locaties 
• Culturele instellingen (kunstenaars, schrijvers, etc.) 
 

 

 d) Opstellen projectplan  

   

2.  Projectuitvoering   

 a) Contacteren en contracteren: 

• Op basis van vooronderzoek instanties benaderen 
• Interviews afnemen  
• Deelnemers vaststellen 
• Contracteren  
 

 

 b) Organisatie werkconferentie DTO-methode 

• Doorlopen stappen 1 t/m 4  
• Opzet maken voor het uitvoeren van stap 5 

 

   

3.  Projectafronding  

 • Opstellen eindproduct  
• Organiseren overdracht project aan de ‘echte wereld’ 
 

 

 

Tabel 2. Schematische weergave van een voorgestelde projectorganisatie 
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Een voorstel voor een programma voor het doorlopen van DTO stap 1 t/m 4 
 
Tijd  Vorm  

 Aanvang  

 • Opening  
• Lezing. Terugneembare berging: tijdelijk of permanent? 
• Interpretaties / scenario’s 

Plenair 

   

 Stap 1. Het probleem   

 a) Probleemoriëntatie  Workshops  

  W1 Wn Wx  

 b) Terugkoppeling / rapportage Plenair  

 c) Probleemdefinitie Plenair  

   

 Stap 2. Oriëntatie op een duurzame toekomst  

 a) Over duurzaamheid Plenair  

 b) 3 bergingsconcepten in een duurzame toekomst; fictieve scripts Workshops  

  W1    
Bovengronds 

W2 
Ondergronds zout 

W3 
Ondergronds klei 

 

 c) Terugkoppeling / rapportage Plenair  
   

 Stap 3. Backcasting   

 a) De kloof: vooronderzoek naar bestaande technologische innovaties Workshops  
  W1    

Bovengronds 

W2 

Ondergronds zout 

W3 

Ondergronds klei 

 

 b) De kloof overbrugd: ‘achterwaarts vooruitdenken’  Workshops 
  W1    

Bovengronds 

W2 

Ondergronds zout 

W3 

Ondergronds klei 

 

 c) Rapportage: een beeld van de ontwikkelingsrichting van technologische innovatie Plenair  
   

 Stap 4. Afbakening voor discussie in de grotere kring   

 a) Voorbereiden van het stimuleren van innovatie in de echte wereld Plenair  

 b) Voorbereiden van formuleren van het eindproduct  Plenair  

    

 

Tabel 3. Een voorstel voor organisatie van het doorlopen van DTO stap 1 t/m 4 
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4.4. De toegevoegde waarde van de DTO-methode bij een debat over de berging van radioactief afval 

Waarom zou ik in het geval van de terugneembare berging van radioactief afval niet op een meer 

traditionele methodiek beleid willen maken? Met andere woorden: waaraan ontleent deze de 

DTO-methode zijn legitimiteit? Kan ik met de methode van future scripts en backcasting de 

benodigde reflexiviteit genereren, en waarom zou dat zonder die methodiek niet kunnen?  

Een vruchtbare methodiek, zo heb ik betoogd, is een methodiek die de recursiviteit van 

bestaande praktijken en theorieën kan doorbreken. De berging van radioactief afval werd tot 

voor kort benaderd door middel van de decide-announce-defend methode. Hierbij werden 

oplossingen vanachter een bureau uitgedacht, werd op basis daarvan een besluit genomen en 

vervolgens werd geprobeerd deze aan de man te brengen. Bij het zoeken naar alternatieven 

hiervoor, betoogde ik, moet niet alleen de mogelijkheid bestaan om problemen te herdefiniëren, 

maar moet ook de rolverdeling tussen de deelnemers worden heroverwogen. Dat onderzoekers 

onderzoeken, politici besluiten en burgers inspreken, is een rolverdeling die ter discussie moet 

worden gesteld, omdat juist hier een belangrijke oorzaak van de impasse is gelegen. 

Rolverdelingen zijn talige aangelegenheden (Davies en Harre 1990). Onderzoekers zullen 

bijvoorbeeld de legitimiteit van hun werk willen demonstreren door onderzoekstaal: dat hij 

onderzoeker is, en als zodanig beschouwd moet worden, zal hij talig proberen te bewerkstelligen. 

Reflexiviteit als het inbouwen van discursieve momenten veronderstelt dat door middel van die 

taligheid rollen kunnen worden geherstructureerd. Hoe kan DTO dat doen? 

Doordat het bij een DTO-traject gaat om wenselijke toekomstbeelden, worden alle rollen 

evenveel ter discussie gesteld. In een toekomstbeeld komen de visies van deelnemers samen, het 

wordt gezamenlijk vormgegeven, onafhankelijk van de rol die iemand traditioneel speelt. Het 

maakt geen verschil of iemand onderzoeker, politicus, ambtenaar of iets anders is. DTO belooft 

mijns inziens recursiviteit te doorbreken door te benadrukken dat het over wenselijke 

toekomstbeelden gaat, waarbij andere talige structuren worden toegepast. Mensen spreken op 

zulke momenten als personen, waarbij nieuwe verbanden tussen praktijk en theorie worden 

gelegd en waarbij nieuwe rolverdelingen worden uitonderhandeld. Het dromen vindt plaats in een 

analytische luwte.  
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Hoofdstuk 5. Finale – althans voor nu? - : conclusies en aanbevelingen  

Wat is over de opzet van een debat over terugneembare afval gezegd? Welke aanbevelingen 

volgen daaruit voor het verdere verloop ervan, en voor de verdere ontwikkeling van ITA? In dit 

hoofdstuk zal ik deze twee vragen achtereenvolgens beantwoorden. Ik sluit af met een 

opmerking. 

5.1. Conclusie 

Ik heb in dit onderzoek pro-actief ingehaakt op de wens van de Commissie voor Opberging van 

Radioactief Afval om sociaal-ethische expertise in te brengen bij het zoeken naar oplossingen 

voor de berging van radioactief afval. Dat heb ik gedaan door een opzet van een debat te 

formuleren volgens vormgevende richtlijnen van Interactieve Technology Assessment. Daarbij 

wordt sociaal-ethische expertise tegenover de in de context van dat onderwerp bestaande expertise 

geplaatst. Door verschillen te accentueren en te bevragen moet een dergelijk debat leiden tot het 

overstijgen van die spanning en het ontstaan van nieuwe, waarden-volle ideeën en een eerste 

ordening van deze complexe problematiek.  

Om ITA te kunnen laten inwerken op de gang van complexiteit naar ordening, achtte ik het 

nodig om een interpretatie van de complexiteit en een doordachte methodologie te presenteren. 

Daarmee worden voor een ITA belangrijke karakteristieken inclusiviteit en procesrationaliteit 

geanalyseerd. Een reconstructie van de complexiteit van de problematiek van terugneembare 

berging leerde dat die problematiek met recht complex te noemen is. Een belangrijke oorzaak 

daarvan is dat met de door CORA gewenste inbreng van maatschappelijke expertise een aantal 

perspectieven op de problematiek naar voren komt, die de aard van de discussie radicaal 

veranderen. Het probleem is hierbij niet afgebakend als voorheen: de probleemdefinitie is in de 

opvatting van met name milieubewegingen anders dan bij actoren die zich traditioneel met de 

berging van radioactief afval bezighouden.  

Als het over oplossingen ging, achtten milieubewegingen het enerzijds belangrijk dat een 

oplossing voor radioactief afval niet leidt tot hernieuwde inzet van kernenergie in Nederland, en 

anderzijds om afval controleerbaar op te slaan. De noodzaak van controle moet daarbij 

doorwerken in een gemarkeerde bovengrondse opslaglocatie, die de grenzen van door 

technologen gedefinieerde vooruitgang laat zien. Verder moet die doorwerking politieke en 

ambtelijke instituties betreffen, die zichtbaar maken dat de aanpak van risicovolle situaties op een 

andere wijze dan voorheen moet verlopen. In dit perspectief is de keuze voor de huidige 

HABOG-faciliteit in Borssele een stap in de goede richting: het betreft hier immers een 

gemarkeerde opslaglocatie. De manier waarop de huidige locatie is gemarkeerd, getuigt daarbij 
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wel van teveel recursiviteit. Er is daarbij te zeer sprake van uitsluiting: de formules lijken te willen 

suggereren dat opslag van radioactief afval een zaak is van natuurwetenschappers. De 

vormgeving van de markering kan nu juist bij uitstek punt van gemeenschappelijke constructie 

zijn. Verder zouden in de visie van milieubewegingen ook instituties moeten veranderen; toch is 

de huidige faciliteit een begin.    

Dit is opmerkelijk, omdat die ecologische motieven langs deze redenering leiden tot een voorkeur 

die door technologen wordt beschouwd als een ‘te onzekere’ eindsituatie. De beschermende 

barrière tussen de biosfeer en het afval, zo stellen zij, is bij bovengrondse berging 

noodzakelijkerwijs te klein, en zo is bij een of andere gebeurtenis niet te garanderen dat de 

gevolgen van blootstelling aan mensen te overzien zijn: de berging is niet ‘fail-safe’.  

Tot nu toe is er dan ook sprake van een patstelling, waarbij verschillende actoren zelfs een debat 

niet zien zitten. De huidige loopgravenpolitiek volgt, naast uit aan de oppervlakte tegenover 

elkaar staande voorkeuren, ook uit een gebrek aan wederzijds vertrouwen, uit risicobeleving, 

identiteit, openheid en legitimiteit. Het oplossen van dit probleem is voor sommigen zelfs een 

test voor de democratie. Zo manifesteert zich in de vraag naar wat te doen met radioactief afval 

een diepe verdeeldheid. 

Iemand die hier iets mee wil, maar er niet de handen aan wil branden, zal beslagen ten ijs moeten 

komen. De effectiviteit van een ITA-aanpak heb ik in twijfel getrokken door de methodologie die 

daarbij, althans in het eerste handboek, wordt gesuggereerd, te karakteriseren als zijnde niet 

opgewassen tegen de complexiteit van de huidige situatie. Het probleem waar we mee te maken 

hebben, zo heb ik immers gesteld, is in belangrijke mate een resultante van de tegenstelling tussen 

experts en leken, een tegenstelling die de zich als zeer resistent bewezen heeft. Enerzijds heb ik 

betoogd dat het doorbreken hiervan een andere dan de traditionele rolverdeling veronderstelt. 

Traditionele natuurwetenschappelijke expertise moet worden gedevalueerd tot een vorm van 

‘alledaagse wijsheid’, die evenzeer als ‘lokale vormen van kennis’, een gelijke basis vormt voor het 

ontwikkelen van probleemgerelateerde kennis. De natuurwetenschappelijke expert als actor  moet 

daarentegen worden geherwaardeerd, door de rol van inspirator, discussie-opener en –

ondersteuner in te nemen, in plaats van discussiesluiter. Hij of zij moet waarheidservaringen 

entameren door het organiseren van verrassende, loswekende gebeurtenissen.  

Binnen deze verschuiving van posities, vereist het behandelen van dit probleem het overstijgen 

ervan, door een beroep te doen op de reflexiviteit van de deelnemers. De vierde generatie 

evaluatie, de methode van Egon Guba en Yvonna Lincoln die oorspronkelijk in een ITA wordt 

ingebracht, kan niet voldoende reflexiviteit genereren om het probleem in kwestie te tackelen.  
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Ik heb de effectiviteit van deze methodologische richtlijnen in twijfel getrokken, alleen om 

scherpere richtlijnen te kunnen formuleren. Daarbij heb ik mij beroepen op dezelfde 

methodologie als Guba en Lincoln deden, namelijk op de hermeneutische dialectiek. Deze heb ik 

op een andere wijze geïnterpreteerd; hieruit bleek dat een aantal vooronderstellingen van Guba 

en Lincoln strijdig waren met mijn lezing van filosofisch-hermeneutische literatuur. Hieruit volgt 

de stelling dat een hermeneutisch-dialectische methodologie een andere methodische uitwerking ervan 

legitimeert.  

Ik ga daarbij niet zover om te stellen dat deze positie generaliseerbaar is naar een definitieve 

methodologie voor ITA. In dit specifieke geval, namelijk van de problematiek van de 

terugneembare berging van radioactief afval, heb ik hermeneutische dialectiek echter methodisch 

uitgewerkt op een manier die anders is dan die van de vierde generatie evaluatie, en wel op een 

manier waarvan ik verwacht de problematiek wel op een zinvolle manier te kunnen benaderen. 

Het aanbrengen van nieuwe verbanden tussen praktijken en theorieën wordt gepoogd om 

technologische innovatie te funderen in politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke 

behoeften. Dit verband, begrepen als duurzaamheid, zo heb ik gesteld, ligt niet alleen normatief, 

maar vooral ook waarneembaar aan de gemeenschappelijke horizon van betrokken spelers.  

De methodische uitwerking van het voorgaande heeft geresulteerd in opzet voor een debat of 

reeks debatten, waarbij duurzame ontwikkeling als uitgangpunt wordt genomen, en waarbij door 

het schetsen van duurzame toekomstbeelden wordt teruggeredeneerd naar behoeften in het 

heden. Uitgaand van gewenste toekomstige situaties, kunnen ontwikkelingsrichtingen voor 

technologische innovatie worden geformuleerd, die in de theorieën van eenieder als zinvol 

worden ervaren, of ten minste bijdragen aan een gemeenschappelijke probleembevinding.  

In een methode voor backcasting zit een hoeveelheid reflexiviteit opgesloten, die moet worden losgewikkeld door het 

bevragen van de kern van de zaak, waarvan een ervaring oprijst uit de wisselwerking tussen opvattingen, 

voorkeuren en achterliggende waardensystemen van deelnemers, om zo een gemeenschappelijke kern te reconstrueren.  

Op basis van deze kern kan dan een uitwerking voor de terugneembare berging van radioactief 

afval worden gevonden. Omdat deze uitwerking middels een beleidsmatige uitwerking moet 

resulteren in aanvaardbare, lees: democratische, oplossing voor de berging van radioactief afval, is 

de hier gepresenteerde uitwerking van Interactieve Technology Assessment een krachtig 

beleidswetenschappelijk instrument voor democratische en democratiserende beleidswetenschap. 

ITA kan juist door die verbinding tussen politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke 

debatten een onderscheidende positie innemen, welke zo benodigd is bij het behouden van de 

ambitie van vooruitgang, maar onder beperking van ongewenste neveneffecten.   
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5.2. Aanbevelingen 

Door de terugneembare berging van radioactief afval te benaderen als Interactieve Technology 

Assessment kunnen verschillende debatten in elkaar ingrijpen, zo luidt hier de aanname. 

Belangrijk is dus op te merken dat een ITA niet direct leidt tot het oplossen van het probleem. 

Het leidt daarentegen tot een uitweg uit een bestaande impasse, door eerst te vragen wat er aan de 

hand is. Daarna komen de oplossingen.  

De visie op ITA als beleidsvoorbereidend en daarmee -analytisch fenomeen breid ik uit naar 

aandacht voor twee zaken. 1) Welke aanbevelingen volgen uit het voorgaande voor spelers van 

het politieke, het wetenschappelijke en het maatschappelijk debat, als het gaat om de 

terugneembare berging van radioactief afval? En 2) Hoe moet het verder met de ITA hier in 

kwestie en de organisatie van toekomstige ITA’s? 

Ad 1) Vragen aan politiek, wetenschap en maatschappij (= hier: milieubewegingen).  

Aan politici zou ik willen vragen terughoudend te zijn in oordeelsvorming over oplossingen voor 

de berging van radioactief afval. Dat de Tweede Kamer zich op 19 juni 2003 heeft uitgesproken 

tegen de berging van radioactief afval in de diepe ondergrond is gezien de situatie niet 

bevorderend voor het ontwikkelen van collectieve oordelen. Ik zou verder willen vragen om nog 

even te wachten met besluitvorming. Die fase komt na het afronden van de ITA al snel in zicht, 

als uitkomsten ervan moeten doorwerken in politieke, parlementaire besluitvorming. Er komt 

genoeg te beslissen. Verder zou ik absolute garantie willen vragen dat hernieuwde inzet van 

kernenergie niet bespreekbaar is zolang de discussie over afval nog gaande is. Tenslotte vraag ik 

om niet achteraf de uitgedachte oplossingen in de bekende ‘black box’ te laten verdwijnen.   

Aan de regering zou ik willen vragen om in november 2002 aangekondigd verder onderzoek als 

discussie vorm te geven, en niet als louter op natuurwetenschappelijke leest gefundeerd proces.  

Aan wetenschappers zou ik willen vragen zich te bezinnen op hun rol in het debat. De expertise van 

wetenschappers, zo heb ik gevonden, wordt vaak ondergewaardeerd en niet vertrouwd. De vraag 

is dan ook: zijn er andere dan inhoudelijke manieren die kunnen leiden tot herwaardering van de 

natuurwetenschappelijke expertise? Omdat lezers waarschijnlijk al vermoeden dat ik een 

bevestigend antwoord zoek, zou ik verder willen vragen: hoe kan expertise inspirerend en 

discussieondersteunend werken?  

Verder zou ik ten aanzien van CORA nogmaals grote waardering willen uitspreken voor het 

openzetten van de deur om sociaal-ethische experts binnen te laten. Ik zou aan de mensen van 

CORA willen vragen, als dat nu nog, in dit late stadium, zou kunnen, doortastender te zijn bij het 

formuleren van een opzet van een maatschappelijk debat. Er moet een soort in de 

  



Hoofdstuk 5. Finale – althans voor nu? - : conclusies en aanbevelingen  -73 - 
  

procesrationaliteit ingebouwde garantie zijn dat de tegenover elkaar staande perspectieven 

absoluut allen aan bod komen.  

Tenslotte zou ik aan de milieubewegingen willen vragen, om niet het probleem van radioactief afval 

als belemmering voor kernenergie, en kernenergie als belemmering voor het vinden van een 

oplossing voor radioactief afval te beschouwen. Dit is een catch-22 situatie waarmee de discussie 

niet verder komt. Ik zou verder willen vragen wel te blijven hameren op duurzaamheid.  

Ad 2) Hoe moet het nu verder met deze ITA en met ITA’s in het algemeen? 

Voorafgaande opmerkingen suggereren dat er genoeg is te doen. Dat geldt niet alleen voor het 

krijgen van antwoorden op bovenstaande vragen, maar ook op andere terreinen van 

projectorganisatie. Daarnaast ligt er voor de ITA-protagonisten en voor beleidswetenschappers 

ook een aantal vragen. 

Om met het eerste te beginnen: voor de organisatie van dit ITA-project (en daarmee overigens 

wellicht ook voor toekomstige projecten), is aandacht voor kennismanagement bij projectorganisatie 

een belangrijk punt. De vraag naar kennisontwikkeling stond welbeschouwd aan de wieg van dit 

onderzoek; het vinden van een methodologie voor het construeren van kennis bij complexe 

tegenstellingen is de uitdaging waarvoor ik mij stelde. Het blijven volgen van manieren waarop dit 

gebeurt, is zodoende cruciaal voor een goed inzicht in een willekeurige ITA. Daarbij wijs ik op 

het begrip ‘Communities of Practice’ (CoP), dat in de wereld van de sociale wetenschappen en 

ook van beleid de kop op begint te steken. Een CoP (Lave en Wenger 1991; Wenger 1998; 

Wenger et al. 2002) zou kunnen worden omschreven als een werkvorm waarbij het leren in 

organisaties centraal staat, en die inzichten van manieren waarop mensen in organisaties leren 

inzet om juist die leerprocessen te verbeteren. Organisatie van processen volgens uit die traditie 

afkomstige literatuur kan een bijdrage leveren aan versterking van ITA als beleidsanalytisch 

instrument.  

Om met het laatste te eindigen: verder beleidswetenschappelijk onderzoek is in dit kader gewenst, 

waarbij het kritisch in de gaten houden hoe een ITA, zoals in dit onderzoek is voorgesteld, 

verloopt, de uitdaging is. Dat de hier geboden opzet kan resulteren in de vormgeving van 

democratisch beleid omtrent de berging van radioactief afval, is een veronderstelling die daarbij 

moet worden getoetst, en gaandeweg eventueel moet worden bijgestuurd.  

Verder kan dit vervolgonderzoek, naast het ondersteunen voor beleidsvoorbereiding, ook een 

toets voor de hermeneutische dialectiek en Communities of Practice behelzen. Wat zijn de 

gevolgen van een dergelijke toets voor de ontwikkeling van een methodologie voor ITA in het 

algemeen en voor een methodiek voor democratische kennisproductie en het bijsturen van 

technologische ontwikkeling in het bijzonder? 
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5.3. Finale – althans voor nu? ‘The proof of the pudding is in the eating’  

Dat een ITA niet direct leidt tot het oplossen van het probleem, is voor sommigen waarschijnlijk 

aanleiding om zich te blijven afvragen waarom er aan te beginnen. Verder zullen diegenen die dit 

onderzoek gelezen hebben als een receptenboek om hun oplossing ‘aan de man’ te kunnen 

brengen, te venten als het ware, naar ik vermoed nu teleurgesteld dit foliant opbergen om het 

misschien ooit nog eens op te pakken.  

Tegen hen zou ik een alledaags-wijs persoon willen aanhalen die eens zei: ‘the proof of the pudding 

is in the eating’. Met de sceptici wil ik graag het gesprek aangaan.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Te verwachten hoeveelheden aan COVRA aangeboden radioactief afval voor de periode 1995-2095  

Bron Hoeveelheid 

(volume, m3) 

Totaal  Hoeveelheid 

(radioactiviteit, 

TBq32) 

Totaal  

Laag- en middelactief afval  188.000

(98,5%)

 25.900

(<1%)

Verwerkt 60.000 14.300 

Onverwerkt 108.000 1.600 

Opwerking 2.000 4.000 

Ontmanteling 18.000 6.000 

Hoogradioactief afval 3.040

(1,5%)

 10.936.000

(>99%)

Bestraalde splijtstofelementen 40 980.000 

Verglaasd opwerkingsafval 70 9.620.000 (≈ 88%)

Ander opwerkingsafval 810 300.000 

Ontmanteling 2.000 20.000 

Overig 120 16.000 

Totaal 191.040

(100%)

 10.961.900

(100%)

 

Bron: Milieu-effectrapportage, COVRA 1995. 

 

 

 

                                                 
32 1 TBq = 1 TeraBecquerel = 1012 = 1 biljoen Bequerel 
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Bijlage 2. De stroom van Vierde Generatie Evaluatie volgens Guba en Lincoln (1989: 186-187) 

  

1 Contracting • Initiate contract with client/sponsor 
   
2 Organizing • Select/train team of evaluators 

• Make entrée arrangements 
• Make logistical arrangements 
• Assess local political factors 

   
3 Identifying stakeholders • Identify agents, beneficiaries, victims 

• Mount continuing search strategies 
• Assess trade-offs and sanctions 
• Formalize ‘conditions’ agreements 

   
4 Developing within-group joint 

constructions 
• Establish hermeneutic circles 
• Make the circles 
• Shape the emerging joint constructions 
• Check credibility 

   
5 Enlarging joint stakeholder 

constructions through new 
information/increased  

sophistication 

• Making the circles again – utilizing documentary 
information: 

• Interplay of interview and observation 
• Literature analects 
• Evaluator’s etc. constructs  

   
6 Sorting out resolved claims,  

concerns and issues 
• Identify claims, concerns and issues resolved by 

consensus 
• Set aside as case report components 

   
7 Prioritizing unresolved items • Determine participatory prioritising process 

• Submit items to prioritising 
• Check credibility 

   
8 Collecting information/adding 

sophistication 
• Collect information/train negotiators in its use by: 

• Utilizing further hermeneutic circles 
• Gathering existing information 
• Using new/existing instrumentation 
• Performing special studies 

   
9 Preparing agenda for negotiation • Define and elucidate unresolved items 

• Elucidate competing constructions 
• Illuminate support, refute items 
• Provide sophistication training 
• Test agenda 

   
10 Carrying out negotiation • Select ‘representative’ circle 

• Make the circle 
• Shape the joint construction 
• Check credibility 
• Determine action 

   
11 Reporting • Case reports 

• Stakeholder group reports 
   
12 Recycling  • Recycle the entire process 
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Bijlage 3. Installaties in Nederland die radioactief materiaal produceren 

 
Centrale Opslag voor Radioactief Afval COVRA 
www.covra-nv.nl/1024x768/index1.html 
 

Borssele 

Interfacultair Reactor Instituut IRI 
irisy5.iri.tudelft.nl/index.html   
 

Delft 

Joint Research Group – Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek 

JRC 

europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/i23009.htm 
 

Petten 

Kerncentrale Borssele KCB 
www.ecn.nl 
 

Borssele 

Kerncentrale Dodewaard KCD 
www.kcd.nl  
 

Dodewaard 

Kernfysisch Versneller Instituut KVI 
www.kvi.nl  
 

Groningen 

Mallinckrodt Medical MM 
www.mallinckrodt.com  
 

Petten 

Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie Fysica  NIKHEF 
www.nikhef.nl  
 

Amsterdam 

Nuclear Research & Consultancy Group NRG 
www.nrg-nl.com 
 

Petten 

Technische Universiteit Eindhoven TUE 
www.accel.tue.nl  
 

Eindhoven 

Verrijkingsinstallatie voor uranium URENCO 
www.urenco.nl  
 

Almelo 

 
Bron: website van NRG (www.nrg-nl.com/public/nlfacil/indexnl.html) 

  

http://www.ecn.nl/
http://www.nrg-nl.com/
http://www.nrg-nl.com/public/nlfacil/indexnl.html
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Summary  

In this thesis, I have pro-actively followed up on the statement of the Dutch Commission for the 

Storage of Radioactive Waste (CORA), that social expertise should be a part of the continuing 

search for solutions of the problem of radioactive waste (CORA 2001: 95). I have done this by 

suggesting a design for debate on this subject according to guidelines formulated in literature on 

Interactive Technology Assessment (ITA – specifically Grin et al. 1997). Social expertise on the 

retrievable storage of radioactive waste should, I argued, be positioned vis-à-vis expertise that is 

traditionally developed in the context of the problem. By accentuating differences between the 

two, and by questioning both positions and the differences, such debate should lead to 

transcending the tension between formal scientific argument and social expertise. ITA promises 

the emergence of new, value-laden ideas and a first structuration of complexity.  

For ITA to act upon this structuration of complexity, I deemed it necessary to present both my 

interpretation of the complexity and a perspective on the methodology by which the complexity can be 

structured. To start with the first: a reconstruction of the complexity justified the characterization 

of the problem as ´complex´. Talking about solutions, some environmental movements stated for 

example that a solution of the problem of radioactive waste could not lead to renewed 

application of nuclear energy. They argued also that radioactive waste should be stored in such a 

way that it is controllable. The ever-continuing necessity of controllability should in their view 

lead to development of a location for storage that grants permanent retrievability and that can be 

´marked´. This is important, because in this way storage confronts us with the limits of 

technological progress, i.e. the limits of modernity. Furthermore, they argue, these limits should 

be made visible in the political and policy making institutions that deal with technological 

progress in the future. In the view of these environmental movements, the current development 

of the HABOG-facility at Borssele is a step in the right direction, because that facility attracts 

attention to those limits of modernity; it is a marked facility.  

This is remarkable, however, because in this line of argument these ecological motives lead to a 

preference that permits a solution which is ´too insecure´ in the view of many technologists. 

They maintain that a final solution for the problem is only reached when a facility is developed, 

that grants a secure protection between the biosphere and the waste. In a situation of above-

ground storage this protection is by necessity too instable. When an accident of some sort occurs, 

there is no guarantee that consequences can be dealt with; the preferred situation is not ´fail-

safe´. Technologists therefore argue that a final solution can only be reached when storage of 

radioactive waste, retrievable or not,  goes underground.  
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So far, it seems, we face a deadlock-situation. Different actors don’t even wish to enter debate. 

Not only are on the surface preferences diametrically different; there are also great lacks of trust, 

differently perceived risks, different identities and differing perceptions of legitimacy and efficacy 

involved. Solving this problem is to some even a test of democracy. In this way, a deep division 

within society manifests itself in the question of what to do with radioactive waste.   

I interpreted this division as a consequence of differences in formation of knowledges: 

´traditional´ scientific expertise and local knowledges collide. Incorporation of these local forms 

of knowledge in a debate, creates a practice that scientists usually enter as forums for creating 

consent with their inventions. The organization of participative practices however, changes the 

argumentative landscape of the debate instantly and dramatically: the inclusion of social expertise 

requires for instance that the problem should be redefined because of different perspectives on 

the problem and on preferred directions for solution. Yet another way to exit this stalemate, is to 

go further and redefine the roles that participants play in a debate. Two assumptions have been 

made. 1) scientific expertise should be devaluated to a form of phronesis, an Aristotelian form of 

common wisdom, that can play an important role in the formation of new knowledges, together 

with lay knowledge; and 2) scientific experts should as actors be revalued, by emphasizing that they 

employ the role of decision-opener and –supporter instead of decision-closer, the role of cultivator of 

ambivalence instead of striving toward non-ambivalence.  

This is where the methodology part comes into play. They key question becomes how to transcend 

the stalemate methodologically, so that opposing knowledges can equally contribute to new 

knowledge formation. In this context, I have stated firstly that original literature on ITA suggests a 

methodology that is not apt for such an enterprise. I reached this conclusion as follows: to 

transcend the juxtaposition of expert- and lay knowledge, a great deal of reflexivity is required. 

According to sociological literature, we face a situation of reflexive modernization (Beck 1992, 

1997). This reflexivity cannot be deployed, however, by turning to methodological rules of 

Fourth Generation Evaluation, a form of constructivist evaluation developed by Egon Guba and 

Yvonna Lincoln (Guba and Lincoln 1989, 2001), This methodology, originally suggested as ITA-

methodology (Grin et al. 1997), application of the hermeneutic-dialectical circle, cannot grant 

enough reflexivity for the current complexity.  

I have argued secondly that a point of departure for developing a methodology can however be an 

interpretation of philosophical hermeneutics, the same intellectual basis that Guba and Lincoln 

have turned to. In my interpretation of philosophical-hermeneutic literature, mainly the work of 

Hans Georg Gadamer (Gadamer 1960), reflexivity is embedded in the hermeneutic-dialectic 

circle more prominently than Guba and Lincoln have underscored. I have concluded that a 
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different methodical scheme should be developed, namely one that leads to a greater effectuation 

of reflexivity.  

I have therefore lastly argued that the problem of retrievable storage of radioactive waste can be 

confronted in a more meaningful way than before, when it is framed as a problem of sustainable 

technological development. Technological innovation should be founded upon political, social 

and scientific needs, against the background of a reduction of the burden on the environment by 

a factor 20 (WCED 1987).  

I have suggested that a debate, or debates, on radioactive waste should be designed methodically 

in such a way, that against the background of renewed problem findings visions of a sustainable 

future must be developed, and, starting from those visions, foundations of technological 

innovations must be found by looking back and ahead from the future. This method is also 

known as backcasting; orientations on technological innovation can be developed in such a way 

that they are meaningful in the perceptions of actors.  

It is my contestation that in a method of backcasting a relevant amount of reflexivity is embedded, that must be 

unwrapped by inquiring the core of the problem in question, that presents itself as a result of interaction between 

perceptions and values, so that new and common cores can be developed.  

Based on this new core, a concept of retrievable storage of radioactive waste can be developed 

that on the one hand encourages technological and societal progression, and on the other hand 

takes into account the reduction of environmental burden of such an enterprise. 

 

In general, undertaking a process of Interactive Technology Assessment in the case of storage of 

radioactive waste, can shed a valuable light on how to deal with matters that are highly complex 

and that cannot be solved through ‘traditional’ modes of policy making. I have argued that in 

deadlock cases, not only problems need to be revised, but analysts should also focus on the way 

that roles in the play are positioned, what expectations are involved, and how a historical 

complex of action, preferences and values have come to be deployed.  

Through this analysis, but also through the consequent intent of action and change, ITA 

promises to be an instrument of policy analysis of democracy that can sustain systemic 

innovation through an integration of political, scientific and social debates on complex issues in 

the context of policy-making practices. Organizing a debate on radioactive waste according to 

principles of hermeneutics, may therefore not only lead to an effective and meaningful approach 

of the problem, but also to a greater insight in how to tackle complex problems in general and to 

a more sustainable future. How much this will be the case, remains to be seen. As a common-

wise person once said: the proof of the pudding is in the eating. 


