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Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie
Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen tot en met 17 mei meedoen aan een onderzoek over de
toekomst van de energievoorziening. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Regionale
Energie Strategie (RES). De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten
ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).
Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het
kabinet. Ook Súdwest-Fryslân is verplicht een bijdrage te leveren. Daarvoor heeft de gemeente de hulp
van inwoners nodig.
De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners. Samen hebben
deze inwoners een aantal ideeën uitgewerkt waar deelnemers punten aan kunnen toekennen. De
vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. Meedoen kan via de website
www.sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie
De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies, dat aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.
Het NPBO heeft samen met de TU Delft speciaal voor de energietransitie een methode ontwikkeld om
inwoners te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Dat Súdwest-Fryslân kiest voor deze NPBOmethode is geen toeval. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik
Faber.
Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en
de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. Dat is provinciaal bepaald. “Met
de wensen van de inwoners is toen onvoldoende rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig
uitrichten tegen beide windparken.
Voor de bijdrage aan de RES heeft Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode gekozen voor een unieke
koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie
willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat
onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren. Ik roep dan ook alle inwoners,
van jong tot oud, op om deze vragenlijst in te vullen.”
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