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Onderzoek:
Kernenergie in Nederland

Samenvatting

Meer voor- dan tegenstanders
van kernenergie in Nederland
Kernenergie is voor veel mensen geen taboe meer: ruim de helft (54 procent) is
vóór het gebruik van kernenergie in Nederland. Dat blijkt uit een gewogen peiling
van EenVandaag onder ruim 18.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Ruim
een derde (35 procent) is tegen.
Voorstanders geven aan dat het een schone energiebron is en zien daarvoor geen
alternatief. "Al die molens en zonnepanelen kunnen nooit aan de vraag voldoen’, aldus
een ondervraagde. œEn andere manieren van stroom opwekken zijn veel vervuilender."
Daarbij verwacht een deel van de deelnemers dat er in de toekomst betere manieren
worden ontwikkeld om het kernafval op te slaan. De tegenstanders noemen vooral één
woord: afval. Zoals iemand het omschrijft: "Het afval blijft jaren, decennialang,
radioactief. Daar mogen we komende generaties niet mee opzadelen."
IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties concludeerde onlangs in een rapport
dat we meer moeten inzetten op kernenergie, willen we de klimaatdoelstellingen
halen. Als een tweede kerncentrale in Nederland de enige manier is om de
klimaatdoelstellingen van 2050 te halen, is zelfs tweederde (63%) van de deelnemers
voor de komst van deze centrale.
Coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en D66 hebben gezegd tegen de bouw van een
tweede centrale te zijn Maar de kiezers van deze partijen zijn wél voor de bouw als het
de enige manier blijkt om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen: CDA (73% voor),
D66 (67% voor) en CU (61% voor). Het behalen van de klimaatdoelen weegt voor deze
kiezers dus zwaarder dan hun bezwaren tegen kernenergie. Zelfs de achterban van
GroenLinks gaat dan overstag. In principe is 62% van de kiezers tegen het gebruik van
kernenergie in Nederland. Maar als het de enige manier blijkt om de
klimaatdoelstellingen te halen, is de bouw van een tweede kerncentrale voor 52% van
de GroenLinks-kiezers acceptabel. Vier op de tien (39%) blijven tegen.

2

Kennis over kernenergie

Kernenergie in Nederland

'Kennis over kernenergie beperkt'

Meer voor- dan tegenstanders van opwekken kernenergie

Waar denk je aan als het gaat over kernenergie?

Voorstanders zijn met name voor kernenergie omdat er bij de productie vrijwel geen
CO2 vrijkomt en het opwekken niet afhankelijk is van weersomstandigheden zoals bij
wind- en zonne-energie.
Tegenstanders wijzen vooral op het radioactieve afval dat de productie veroorzaakt.
Dit moet langere tijd veilig worden opgeslagen. Ook is er altijd een veiligheidsrisico dat
er iets mis gaat bij een centrale en er radioactieve straling vrijkomt.
Vind je over het algemeen dat er in Nederland wel of geen kernenergie moet
worden opgewekt?
Wel: 54%
Geen: 35%
Weet niet / geen mening: 11%
Waarom ben je daar voor of tegen? Licht je antwoord toe.

Hoeveel weet je, naar eigen zeggen, over kernenergie?
Zeer veel: 4%
Redelijk veel: 38%
Niet zoveel: 51%
Vrijwel niets: 7%
Weet niet / geen mening: 0%

Voorstanders zijn kiezers van VVD, PVV, CDA, D66 en Forum voor Democratie.
Verdeeld zijn de kiezers van de ChristenUnie, 50PLUS en SP
Tegen zijn de kiezers van GroenLinks, PvdA en PvdD

'Al die molens en zonnepanelen kunnen nooit aan de
vraag voldoen. En andere manieren van stroom opwekken
zijn veel vervuilender.'

'De grootste
risico's zijn allang
achterhaald, er is
veel vooruitgang
geboekt m.b.t.
veiligheid en
afval.'

'Het afval blijft jaren,
decennialang,
radioactief. Daar
mogen we komende
generaties niet mee
opzadelen.'
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Bouw tweede centrale

Kernenergie

Meeste mensen voor bouw tweede
kerncentrale

Meer draagvlak bij gebrek aan
alternatief; minder bij bouw in eigen regio

Tweede kerncentrale
In Nederland is er één actieve kerncentrale, die in Borssele. Er gaan stemmen op om een
extra kerncentrale in Nederland te bouwen die energie moet opwekken, onder andere
om zo de internationale klimaatdoelstellingen - vermindering van CO2 - te halen. Ze
denken dat met alleen wind- en zonne-energie het nooit lukt om onze CO2 uitstoot
voldoende te verminderen. Het bouwen van een centrale duurt minimaal 10 jaar en gaat
de overheid minimaal 20 miljard euro kosten. Tegenstanders geven aan dat het
klimaatprobleem nu al aangepakt moet worden en dat het te lang duurt voor de
centrale werkend is. Daarnaast wijzen ze op het veiligheidsrisico en willen ze het geld
liever volledig steken in duurzame energiebronnen.
Ben je voor of tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Nederland?
Voor: 50%
Tegen: 38%
Weet niet / geen mening: 12%

Stel dat een tweede kerncentrale de enige manier is om in 2050 95% minder CO2
uit te stoten: ben je dan voor of tegen het bouwen van een tweede kerncentrale?
Voor: 64%
Tegen: 27%
Weet niet / geen mening: 9%

Nederland heeft internationaal afgesproken om in 2030 49 procent minder CO2 uit te
stoten en in 2050 95 procent. Voorstanders voorspellen dat het bouwen van een
tweede kerncentrale in Nederland de enige manier is om de klimaatdoelstellingen voor
Nederland te halen, ook als Nederland de komende jaren op grote schaal inzet op zonen windenergie. Tegenstanders verwachten dat Nederland die doelstellingen ook met
alleen duurzame energiebronnen kan halen.
Waar moet de overheid wat jou betreft de komende jaren op inzetten?
Alleen op duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa: 36%
Zowel op kernenergie als op duurzame energie uit wind, zon en biomassa: 50%
Alleen op kernenergie: 8%
Geen van bovenstaande, alleen inzetten op fossiele brandsto$en: 1%
Weet niet / geen mening: 4%

Als het de enige manier is om de doelen te halen, zijn kiezers van VVD, PVV,
CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, 50PLUS en Forum voor Democartie
voor.
Kiezers van de PvdA en de Partij voor de Dieren zijn verdeeld.

Stel dat er besloten wordt om een nieuwe kerncentrale in de regio waar
je woont te bouwen, ben je dan voor of tegen de komst van een tweede
kerncentrale in Nederland?
Voor: 48%
Tegen: 42%
Weet niet / geen mening: 10%

Kiezers van de SP waren verdeeld over kernenergie, maar zijn tegen de bouw
van een tweede centrale in hun regio.
Kiezers van de VVD, PVV, CDA en D66 blijven voor; die van de PvdA en Partij
voor de Dieren tegen.
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EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek, gehouden op 7 november, deden 18.679 leden van het
EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief
voor zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van
Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.nl
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij
beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag
van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding,
burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten
naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer
één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de
meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1)
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