
In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zijn de leden van Panel Fryslân

bevraagd over de (provinciale) politiek. Deze factsheet geeft een overzicht van een aantal

belangrijke uitkomsten. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met twee jaar geleden.
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GEMEENTE REGERING DE TWEEDE KAMER

TEVREDENHEID MET POLITIEKE INSTELLINGEN,  
NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

Hoe dichter bij, 
hoe meer tevreden

Hoe hoger opgeleid, 
hoe meer tevreden

   LAAG          MIDDEN         HOOG

BESTUUR VAN UW GEMEENTE 6,3 6,2 6,5

DE PROVINCIE  5,9 6 6,1

DE POLITIEK IN DEN HAAG 4,8 5 5,6

POSITIEVER OVER FRYSLÂN, NEGATIEVER OVER NEDERLAND
In 2017 gaf iets meer dan de helft van de inwoners van Fryslân aan dat het de goede kant op ging met de provincie. In 

2019 is dat toegenomen naar tweederde. Het aandeel dat vindt dat het met Nederland de goede kant op gaat is in deze 

periode juist gedaald van 47 naar 43 procent. Dit onderscheid tussen Fryslân en Nederland zien we ook terug in het 

vertrouwen in en de tevredenheid met politieke instellingen. Naarmate de afstand tot de politieke instellingen groter 

is, is het vertrouwen en de tevredenheid lager. Daarnaast speelt opleidingsniveau een belangrijke rol: hoger opgeleiden 

hebben meer vertrouwen en zijn vaker tevreden.



GROENE THEMA’S HET BELANGRIJKST
Volgens de inwoners van Fryslân moet de Provincie Fryslân 

met name prioriteit geven aan oplossingen voor landbouw, 

landschap, biodiversiteit en veenweidegebied. Landelijk 

zijn kwesties die betrekking hebben op milieu, klimaat en 

energie het meest belangrijk volgens de Friezen. In 2017 

werd voor Fryslân werkgelegenheid het vaakst genoemd 

en gezondheidszorg en sociale zekerheid voor Nederland.

LAGEROPGELEIDEN: 
BURGERS MOETEN MEER MEEBESLISSEN
Meer dan de helft van de inwoners van 

Fryslân (55%) vindt dat burgers meer 

moeten meebeslissen over belangrijke 

politieke kwesties. Met name lager opge-

leiden vinden dit. Daarentegen geven ho-

ger opgeleiden vaker aan zelf betrokken 

te willen worden bij het maken van beleid 

voor Fryslân.
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Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau. Het Fries Sociaal Planbureau wordt gesubsidieerd door provincie Fryslân.

MET FRYSLÂN GAAT HET GOED, MET NEDERLAND GAAT HET SLECHT

De groep die vindt dat het in Fryslân de goede kant op gaat 

is in de afgelopen twee jaar toegenomen, net als de groep 

die vindt dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat. 

Toch zijn er in Fryslân ook zaken die aandacht verdienen, 

zoals (oplossingen voor) de landbouw, het landschap, de 

biodiversiteit en veenweidegebied, de werkgelegenheid en 

de leefbaarheid in de provincie. Het is daarbij belangrijk dat 

alle groepen in de Friese samenleving zich door de politiek 

gehoord voelen. Zowel voor bestaande als nieuwe politieke 

participatievormen is de vraag ‘welke groepen doen (niet) 

mee?’ essentieel.
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