
Energie- en klimaattransitie

Draagvlakonderzoek

Klimaatakkoord en RES

De uitvoering van het vastgestelde Klimaatakkoord brengt grote opgaven met zich
mee. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft
ten opzichte van 1990. Overheden, inwoners, bedrijven en instellingen krijgen hier
volop mee te maken. De wijze waarop de verschillende partijen hierbij worden
betrokken, het creëren van draagvlak, acceptatie en de wijze van participatie
vormen belangrijke aandachtspunten. Het is van meerwaarde dat met name
overheden zich tijdig verdiepen in gewenste en passende vormen van participatie.
In het Klimaatakkoord en bij de opstelling van de zogeheten Regionale
Energiestrategie (RES), is participatie immers een belangrijk thema. Een peiling
onder inwoners of overige doelgroepen blijkt een uitstekend instrument om
gewenste en passende vormen van participatie te achterhalen!

Inhoud onderzoek

Mogelijke onderwerpen voor een inwonerspeiling over de energietransitie zijn:

• Algemeen draagvlak: houding t.o.v. het beleidsdoel (terugdringen CO2-uitstoot)

• Houding t.o.v. 50% productie-eigenaarschap

• Voorkeur voor participatievormen

• De rol die inwoners zien voor zichzelf in de energie- en klimaattransitie

• Verwachtingen van inwoners van hun (lokale) overheid

• Sociale energietransitie: hoe kunnen alle inwoners meedoen met de transitie?

• Draagvlak voor concrete maatregelen zoals:

• van het gas af

• zonneparken of windparken

Meten van draagvlak voor beleidsdoelen en
concrete maatregelen

Het is niet vanzelfsprekend dat maatschappelijke steun voor een beleidsdoel, zoals
het tegengaan van klimaatverandering, ook betekent dat de bijbehorende middelen
worden geaccepteerd. Het is daarom van belang om interventies te peilen bij
inwoners. We kunnen voor u het draagvlak voor beleidsdoelen en het draagvlak
voor bijvoorbeeld zonneparken en windparken meten door middel van een
kwalitatief hoogwaardige enquête en vragenlijst.

Meer informatie

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een op maat
gemaakte peiling in uw provincie of gemeente? Neem contact op met Gert
Blekkenhorst: gert.blekkenhorst@lexnova.nl of bel naar 050-313 11 33.

Lexnova heeft ruime ervaring met de uitvoering van draagvlakonderzoek en
inwoners- en ondernemerspeilingen en beschikt tevens over kennis en kunde op
het gebied van regelgeving, beleid en marktanalyses. Kijk voor meer informatie
over ons bureau op www.lexnova-marktonderzoek.nl
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