
De overgang naar duurzame energie kan veel van burgers vragen. Zijn alle 

inwoners van Fryslân betrokken bij dit proces? Het FSP onderzoekt tussen 2019 

en 2023 de houding, mening, verwachtingen en het gedrag van de inwoners van 

Fryslân ten aanzien van de energietransitie. 

IN DE ‘SOCIALE STAAT VAN DE FRIESE ENERGIETRANSITIE’ ONDERZOEKEN WE:

   De rol die inwoners van Fryslân voor zichzelf zien en nemen  

     op het gebied van duurzame energie.

   Wat burgers van de overheid verwachten in de energietransitie. 

   Draagvlak voor en weerstand tegen (aspecten van) verduurzaming.

WAAR MOET DE ‘SOCIALE STAAT VAN DE FRIESE ENERGIETRANSITIE’ AAN BIJDRAGEN?

   Inzicht geven in wat Friese burgers denken en voelen bij de         

     energietransitie en nagaan in hoeverre hier verandering in  

     optreedt door de jaren heen.

   Zorgen dat sociale aspecten van de energietransitie meer  

     nadrukkelijk een rol gaan spelen in het maatschappelijke  

     en politieke debat.

  Uitgangspunten bieden die overheden, bedrijven en maatschappelijke     

    organisaties helpen om burgers bij de energietransitie te betrekken.

FSP ONDERZOEKT 
DE ‘SOCIALE STAAT VAN 
DE FRIESE ENERGIETRANSITIE’

HOE GAAN WE DAT DOEN?
We vragen drie keer de mening van de inwoners van Fryslân. Wat is hun houding en gedrag ten aanzien 

van klimaatverandering en de energietransitie? Dit doen we met Panel Fryslân, ons representatieve 

burgerpanel met ruim 6.000 leden. Zij krijgen eind 2019 de eerste vragenlijst en vervolgens in 2021 

en in 2023 nog een keer dezelfde vragenlijst. Naast panelonderzoek zijn interviews, focusgroepen, 

literatuuronderzoek en analyse van beleidsdocumenten onderdeel van de ‘Sociale staat van de 

Friese energietransitie’.

De ‘Sociale staat’ omvat ook onderzoek naar twee concrete initiatieven in de provincie:

1.   Lessons learned: Zonneparken en windmolens in de openbare ruimte 

       (i.s.m. RUG Campus Fryslân, 2020)

2.   Verduurzamen van het Friese woningbezit (2021/2022)

 Arjen Brander

MEER INFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 

projectleider Arjen Brander: ABrander@fsp.nl / tel. (06) 411 451 50. 

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is het onafhankelijke kennisinstituut 

in Fryslân dat trends en ontwikkelingen in Fryslân in kaart brengt, 

analyseert en ontsluit voor een breed publiek. 

www.fsp.nl
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https://www.fsp.nl/medewerker/arjen-brander/

