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Onderwerp: Brief Friese Energiestrategie
Geachte colleges en statenleden, dagelijks en algemeen bestuurders, volksvertegenwoordigers,
Ook Fryslân staat aan de vooravond van een grote energietransitie . Met deze mail willen wij u graag meenemen in de stappen
die wij willen gaan zetten om hier vorm aan te geven. Een van die stappen is het formuleren van een Friese Energiestrategie, die
ons moet helpen om de transitie te realiseren.
Het Energieakkoord voor Duurzame groei
In 2050 willen wij in Nederland de CO 2-uitstoot met 80%-95% terugdringen. Dit hebben 47 organisaties in 2013 in het
“Energieakkoord voor Duurzame groei” afgesproken. De VNG, IPO en UvW hebben het akkoord namens de gemeenten, provincies
en waterschappen ondertekend.
Het terugdringen van de CO 2-uitstoot heeft grote gevolgen voor onze fysieke omgeving en de manier waarop wij met onze energie
omgaan. Een paar voorbeelden:
· Om te besparen moeten in 2050 al onze woningen energieneutraal zijn.
· In steden en het landschap zullen wij mogelijk steeds meer duurzame energiebronnen gaan zien (geothermie, zonneweiden,
windmolens, energiebesparing, biomassa-centrales).
· Vanaf 2035 rijden alle nieuwe verkochte personenauto’s CO2-emmissievrij.
Iedereen zal de gevolgen van deze energietransitie gaan merken.
De Friese Energiestrategie
Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij voor 2050 80-95% minder CO 2 uitstoten? Deze vraag heeft het Rijk bij 5 pilotregio’s
neergelegd. Fryslân is een van deze regio’s. Met ondersteuningsgeld van het Rijk stellen de regio’s ieder een Energiestrategie op.
In Fryslân zijn tot nu toe alle Friese gemeenten, de provincie, het Wetterskip en meerdere private en maatschappelijke
organisaties (Bouwbedrijf Dijkstra-Draisma, Alliander, Omrin, Friese Milieufederatie en Elkien) betrokken bij het opstellen van
de Friese Energiestrategie. De bedoeling is dat steeds meer organisaties gaan aanhaken.
Maatschappelijke/politieke discussie
De Friese Energiestrategie moet leiden tot concrete afspraken tussen ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties.
Wij noemen dit ook wel Green Deals.
Deze Green Deals geven uiteindelijk concreet vorm aan de energietransitie. Echter, de Green Deals ontstaan niet zomaar. De
energietransitie is een complexe opgave die zich niet in een jaar op papier laat zetten, maar zal de komende jaren door
maatschappelijke en politieke discussie vorm krijgen. Er zal dan steeds duidelijker worden welke richting wij opgaan.
Voor nu is het van belang om de maatschappelijke en politieke discussie op gang te brengen.
Als eerste stap is dit gebeurd in de maatschappelijke en/of politieke discussie in de ateliers in de verschillende Friese Regio’s. In
4 van de 5 regio’s zijn bijeenkomsten gehouden om bestuurders maar ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en
overheden nauwer te betrekken bij het opstellen van de Energiestrategie. De uitnodiging voor de gemeenteraden en
gemeentebestuurders in Zuidoost volgt voor hun sessie na de zomervakantie. In deze bijeenkomsten zijn actief
besparingsmogelijkheden en duurzame voorzieningen ingebracht door de deelnemers. De uitkomsten worden meegenomen als
bouwstenen van de energiestrategie. Omdat het de bedoeling is dat ook de impact op de fysiek omgeving aan de orde komt, is het
de verwachting dat de bijeenkomst ook waardevolle informatie kan opleveren voor de door de overheden op te stellen
omgevingsvisie. De regionale bijeenkomsten worden getrokken door regionaal bestuurlijk ambassadeurs:

o Regio Noordoost: wethouder J. Hijma
o Regio Noordwest: wethouder B. Tol

o Regio Zuidwest: wethouder D. Durksz en wethouder M. Bakker
o Regio Zuidoost: wethouder M. Krans
o Waddeneilanden: burgemeester D. Stellingwerf
Alliantiefabriek 10 oktober 2017
Thans wordt gewerkt aan een nota met een uitgesproken Friese ambitie, energiestrategie en systeemkeuzes. Deze nota ontvangt u
als publieke portefeuillehouders en wordt openbaar gemaakt op 10 oktober 2017. Een uitnodiging ontvangt u later en gaat ook
naar andere geïnteresseerde en betrokken partijen. Na 10 oktober start de bespreking in Colleges, Raden, Staten en bij andere
partners. Tevens vindt er op 10 oktober een green dealsessie plaats, waarin betrokken partijen met elkaar green deals kunnen
sluiten en samenwerking verder kunnen vormgeven.
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