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  Jaarplan 2020 klimaat en energie provincie Fryslân

‘Samenwerken om eigen energie op te wekken’

1. De situatie rond klimaat en energie
Het klimaat warmt op. Dat leidt tot een hogere zeespiegel en heftigere 

weersomstandigheden. Dit heeft invloed op iedereen en zeker op de 

inwoners van de provincie Fryslân. De Friese economie draait voor een 

groot deel op landbouw en toerisme, twee sectoren waarbij klimaat en 

weer een grote rol spelen. De Nederlandse regering en ook de provincie 

Fryslân zetten in op het afremmen van de klimaatverandering, oftewel 

klimaatmitigatie. Het afremmen kan op veel verschillende manieren, 

bijvoorbeeld door minder CO2 uit te stoten, het verduurzamen van de 

energievoorziening en het besparen van energie. 

De energietransitie leidt ook tot economische ontwikkelingen. Het zorgt 

voor innovatie, werkgelegenheid en economische groei. Het onderwerp 

klimaat en energie heeft raakvlakken met andere onderwerpen binnen 

het beleid van de provincie Fryslân, waaronder landbouw, economie en 

circulaire economie. De investering in energietransitie draagt bij aan het 

provinciale doel om de meest circulaire regio van Europa te worden.

2. Hoe zien we de toekomst op het gebied van 
klimaat en energie van Fryslân? 
In het Fryslân dat wij voor ogen hebben, wekken we onze eigen energie 

op voor onze provinciale organisatie en zijn we onafhankelijk van 

fossiele brandstoffen. De Friese inwoners zijn zich ervan bewust wat de 

klimaatverandering inhoudt en dragen hun steentje bij aan duurzamer 

leven. Veel inwoners hebben zich verenigd in lokale coöperaties en 

wekken zelf hun energie op. Er zijn de afgelopen jaren al belangrijke 

stappen gezet, zo wil bijvoorbeeld het Friese dorp Garyp het eerste 

aardgasvrije dorp van Nederland worden en heeft Heeg plannen om 

warmte uit de Hegemer Mar te halen. 

Klimaat en energie

Klimaat en energie
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Het collectieve zonnepark van Garyp is  

een voorbeeld van een van de lokale  

energie-initiatieven die we ondersteunen.

De bouw van het Windpark Fryslân in 

het IJsselmeer start in 2020

3. Onze doelen voor de toekomst én voor 2020
Het hiervoor omschreven toekomstbeeld vertaalt zich in twee 

ambities voor 2030, namelijk:

 

In 2030 wordt 33% van de Friese energie duurzaam 

opgewekt (in 2025 is dit 25%).

In 2030 is 25% energie bespaard ten opzichte van 2010.

Om daar in 2030 te zijn, moeten we komende jaren stappen 

zetten. Hierna omschrijven we wat onze doelen zijn voor 2020 

en wat we gaan doen om die te realiseren. 

De concrete doelen voor 2020 zijn:
1. In 2020 wordt 16% van de Friese energie duurzaam opgewekt.

2.  In 2020 hebben we 20% energie bespaard ten opzichte van 2010.

1

2

4a. Hoe willen we onze doelen gaan bereiken?
We organiseren ons werk aan de hand van de thema’s van het Klimaat- 

akkoord. Dit zijn voor de opgave energie de thema’s: gebouwde 

omgeving en elektriciteit. We zien het als een gezamenlijke opgave 

met onze stakeholders en daarom willen we dan ook bij voorkeur deze 

opgave gezamenlijk oppakken en uitvoeren.

We hanteren zeven principes om onze doelen te bereiken:

- we zetten in op energie besparen;

- we behouden het karakter van het Friese landschap;

- het aantal grote windmolens neemt niet toe en waar mogelijk af;

- we geven meer ruimte dan voorheen en gaan uit van maatwerk;

- we ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe technieken;

-  we helpen de energietransitie niet alleen met geld, maar ook met 

kennis, netwerk, communicatie en ondersteuning;

-  we kiezen voor maatschappelijk draagvlak en betrekken de mienskip 

bij de energietransitie.
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4b. Wat hebben we verleden jaar bereikt?
In ons jaarplan 2019 hebben we diverse resultaten geboekt. Een aantal 

voorbeelden van wat er in 2019 is gerealiseerd:

-  We hebben financieel bijgedragen aan de Proeftuin Garyp Aardgasvrij. 

Garyp is een van de 27 proeftuinen in Nederland waar ervaring wordt 

opgedaan om een dorp van het gas af te krijgen. 

-  We startten in 2019 het proces om te komen tot een Regionale Energie 

Strategie (RES) samen met diverse stakeholders, waaronder overheden, 

diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties. In december 2019 

heeft Provinciale Staten ingestemd met deelname aan het proces.

-  We hebben een voucherregeling voor energiecoöperaties opengezet, 

waarmee energiecoöperaties kennis kunnen kopen om hun projecten 

te realiseren.

-  We zijn gestart met de deelname aan Greendeal Aquathermie. Met de 

andere ondertekenaars onderzoeken we de potentie van aquathermie 

verder en ondersteunen we projecten op het gebied van aquathermie.

-  We willen 500 MW-zon in 2020 halen. Dit is te vergelijken met het 

stroomverbruik van 150.000 huishoudens. Eind 2019 was er 429 MW 

gerealiseerd in de provincie. Het overgrote deel van de zonnepanelen 

ligt op daken. 

-  De provincie Fryslân heeft in 2019 ingestemd met de ondertekening 

van het Klimaatakkoord door het IPO. 
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5. Wie zijn onze partners en stakeholders?
De partners en stakeholders waar we in 2020 mee samenwerken, 

zijn onder andere: de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Alliander 

en de partijen die aangesloten zijn bij de Friese Energie Alliantie 

waaronder de woningcorporaties, Ús Koöperaasje, Vereniging 

Circulair Friesland en de Friese Milieu Federatie.

6. Wat gaan we doen: 20 concrete acties in 2020
Hierna volgen vijf acties die we in 2020 gaan doen om onze 

doelstellingen te bereiken. Naast deze vijf acties hebben we nog meer 

acties gepland voor 2020. Kijk voor het gedetailleerde actieplan voor 

2020 op www.fryslan.frl/energietransitie.

1.  We maken in het kader van het Nationaal Programma een concept 

Regionale Energie Strategie voor Fryslân. Hierin geven we aan 

hoeveel duurzame energie we in 2030 opwekken en welke 

warmtebronnen er zijn. 

2.  We streven naar een betere informatievoorziening en handelings- 

perspectief voor woningeigenaren door de ‘1 loket-gedachte’.

3.  We zetten stevig in op energiebesparing voor iedereen door het 

inzetten van energiecoaches en een rentekorting te geven, zodat het 

verduurzamen van woningen aantrekkelijker wordt.

4.  We ondersteunen lokale initiatieven bij het daadwerkelijk realiseren 

van hun projecten met behulp van vouchers en een ontwikkelfonds.

5.  Wij maken van Fryslân de aquathermie-provincie: dé hotspot voor 

warmte uit oppervlaktewater.

We faciliteren een collectieve 

aanbesteding voor laadpalen 

in de provincie Fryslân.
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Doelstellingen 
voor 2020

Acties voor doelstelling Resultaat Stakeholders

Doelstelling A: 
16% duurzame 
energie

1.  Aanpassing regels wind en zon in verordening 
Romte

-  Ruimte voor kleine windmolens bij agrarische 
bedrijven

- Ruimte voor bestaande dorpsmolens
-  Ruimte voor nieuwe dorpsmolens in 

combinatie met sanering

Friese gemeenten, lokale energie-
coöperaties, projectontwikkelaars, 
agrarische bedrijven

2. Opstellen Regionale Energiestrategie (RES) We stellen een concept-RES op in het kader van 
het Nationaal Programma RES

Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, 
Alliander, Friese energiealliantie

3.  We maken van Fryslân de aquathermie-
provincie 

We stellen een Friese aquathermie-agenda op Wetterskip Fryslân, Sudwest Fryslân, 
Heeg, Netwerk Aquathermie

4.  We zoeken aansluiting bij de Europese Green 
Deal met Friese projecten 

Energie is een van de onderwerpen tijdens de 
Fryslân Dei

Friese gemeenten, SNN, Innovatiepact 
Fryslân

5.  We onderzoeken de stand van zaken van de 
netwerkinfrastructuur/ de aansluitproblematiek 
van duurzame energieprojecten

Scenario’s voor de ontwikkeling van het 
netwerk

Friese gemeenten, Alliander

6.  Groengas en biomassa dragen bij aan de Friese 
duurzame energiemix

We ondersteunen projecten op het gebied van 
groengas, bio-LNG en biomassa

Friese gemeenten, FSFE, New Energy 
Coalition, VCF

7.  Doorstartregeling ‘asbest eraf, zon erop!’ Meer zon op (grote) daken agrarische bedrijven, lokale initiatieven, 
FSFE

8.  Opstellen Friese Waterstofagenda Inventarisatie van de Friese waterstofprojecten 
en aansluiting op noordelijke waterstofagenda

Friese gemeenten, Alliander, lokale 
initiatieven, New Energy Coalition, MBB

9.  We ondersteunen lokale energie-initiatieven, 
zodat energieprojecten (sneller) gerealiseerd 
kunnen worden, bijvoorbeeld warmtenetten en 
zonneparken

We participeren in het Nationale Ontwikkelfonds 
voor lokale initiatieven (i.o.). En er zijn vouchers 
beschikbaar voor energiecoöperaties

Ús Koöperaasje, FSFE

10.  We sluiten aan bij het nationaal onderzoek naar 
de gezondheidseffecten van windparken 

Ontwikkelen gezondheidsmonitor Nij Hiddem 
Hou

Friese gemeenten, IPO, RIVM, GGD, OAR 
(omgeving)

Doelstellingen 
voor 2020

Acties voor doelstelling Resultaat Stakeholders

11.  We starten met het ontwikkelen van een 
Taskforce RES

We onderzoeken de mogelijkheden om 
gezamenlijk uitvoering te geven aan projecten

Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, 
Alliander, Friese Energiealliantie

Doelstelling B:
20% energie-
besparing t.o.v. 
2010 in heel 
Friesland

12.  We ondersteunen Friese gemeenten en lokale 
initiatieven bij het ontwikkelen van koplopers

Nieuwe (landelijke) proeftuinen, aardgasvrije 
wijken

Friese gemeenten, lokale initiatieven

13.  Opstellen rentekortingregeling voor particuliere 
woningeigenaren

Meer aanvragen Nationaal 
Energiebesparingsfonds

Friese gemeenten, Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederland, Duurzaam 
bouwloket (een onafhankelijk loket voor 
woningeigenaren) 

14.  We helpen gemeenten bij de organisatie van 
wijken die van het aardgas afgaan

We ondersteunen Friese gemeenten 
bij het opstellen een routekaart 
warmtetransitieplannen 

Friese gemeenten, woningcorporaties, 
Alliander

15.  We geven zelf het goede voorbeeld Het implementatieplan voor het verduurzamen 
van de provinciale organisatie is klaar 

Friese gemeenten

16.  We stimuleren het gebruik van elektrische auto’s We faciliteren een collectieve aanbesteding 
voor laadpalen

Friese gemeenten, Alliander

17.  Ontwikkeling financieringsinstrument voor 
maatschappelijk vastgoed

Meer duurzame dorpshuizen en 
sportaccommodaties

Doarpswurk, Sport Fryslân

18.  We zetten in op energiebesparing voor 
iedereen door het inzetten van energiecoaches 

Energiebesparing is aantrekkelijk voor alle 
doelgroepen

Friese gemeenten

19.  Eenduidige informatievoorziening en 
handelingsperspectief voor Friese burgers

Eerste stap naar een ‘1-loketgedachte’ Friese gemeenten, corporaties, lokale 
initiatieven

20.  Ontwikkeling financieringsinstrumenten voor 
particuliere woningeigenaren

We onderzoeken de mogelijkheid van een 
bredere doelstelling voor het FSFE 

FSFE, SVn

20 acties voor 2020 op het gebied van klimaat en energie  
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Colofon

Teksten: de inhoud van dit jaarplan sluit aan op eerder geschreven 

documenten van de provincie Fryslân, waaronder het Bestuursakkoord 

2019-2023 ‘Geluk op 1’, de beleidsbrieven Circulaire Economie 2018, 

Wurkje mei Fryslân (2015), Duurzame Energie (2016) en Duurzame 

Landbouw (2018) en de onderliggende uitvoeringsprogramma’s.

Concept, redactie en ontwerp: PIT, Ingrid van der Geest en Robbin van Nek 

(www.pitcc.nl)

Foto’s: Klaas Pot, provincie Fryslân, Edo van Uchelen, Imazzo, IPF Uitgave maart 2020


