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Lokale energie in 
heel Fryslân

• Meer dan 50 coöperaties met 

5000 leden

Fryslân is koploper
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Elkien zette in 2012 de trend van 
energie-zuinig bouwen. 

Friese bouwbedrijven innoveerden
als nergens anders
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It Fryske goud  4De burger wil:  
zeggenschap

Nieuw perspectief 
voor mienskippen

De RES wint ermee 
aan waarde



De zonnebootrace (2006) brengt elk jaar 
honderden jongeren op nieuwe ideeën



Freonen Fan Fossylfrij Fryslân • Meer dan 130 leden

• Bestuur
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•Omrin produceert 

10.000.000 M3 groengas/jr
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Bij 300.000 woningen  jaarlijks

energierekening

Huizen: € 500 miljoen

Auto’s:    € 500 milj

bedrijven:  € 500 milj

Fryslân € 1.5 miljard / jaar

Komende 10 jaar:  € 15 miljard



1 De ambitie van de FEA in de RES 1.0

• 1.1 Duurzaam opgewekte elektriciteit  ---- opwek is gebruik in 2030

• 1.2 Warmtetransitie in de gebouwde omgeving 

• Het opzetten van een warmte-transitiecentrum 

• Stuurgroep

• Faciliteer dorpen en wijken (spelregels)

• Help dorpen en wijken met werkplaatsen

• Maak werkplan  ’energiebesparing’



1.3 Lokaal eigendom (projectparticipatie)

• Geef duidelijke definitie van participatie

• Procesmatige regels voor vergunningen

• Geef lokale initiatieven gelijke kansen als ontwikkelaars

• Financiering van ontwikkelkosten lokale initiatieven

• Maak een revolverend fonds voor lokale energieprojecten. 



1.4 Energie infrastructuur

• Richt een taskforce of energieraad op

• Stem lokaal vraag en aanbod af

• Benoem gebieds-pilots

• Richt coördinatiepunt decentrale systemen op 

• Kosten voor opslag en afstemming in SDE regelen

• Vestigingsklimaat bedrijven: pak die kans!



1.5 Ruimtelijke inpassing 

• Regionale toekomstvisie en koppeling verschillende gebiedsopgaven

Uitdagingen die mogelijk tegelijk kunnen worden aangepakt : 
transitie naar kringlooplandbouw, klimaatadaptatie, recreatieve 

netwerken, versterking van groenstructuren, bestrijding van veenoxidatie, 
vernatting en habitatverbetering voor doelsoorten

• Regionale strategie voor omgang met natuur en landschap

• Extra meervoudig ruimtegebruik /creëer waarde voor natuur en landschap



1.6 Communicatie en Participatie 

• Het werken met een doelgroepenbenadering

• Campagnes gericht op bewustwording

• Verstrek meer info over handelingsperspectief van inwoners/bedrijven

• Vergroot betrokkenheid van groepen rond voedsel, gezondheid, landbouw, 
mobiliteit, biodiversiteit, bloei-zone



1.6.2 Beleids-, proces- en projectparticipatie

• Participatie en zeggenschap: sleutelwoorden!

• Het opzetten  van een periodiek terugkerende burgertop 

• Zet een van een Energieraad op (centrale rol in uitvoering)

• Borg zeggenschap bij vergunningverlening

• Maak een regionaal beleidskader voor participatie (lokaal eigendom)

• Geef jongeren een stevige stem! Bv in burgertop of energieraad
• Voorbeelden: stagebank  /   gebruik aanbestedingen  /  werk met schoolopdrachten / ook basis-scholen



2 Een gezamenlijke aanpak en regie

• programmatische aanpak wordt gecoördineerd door een 
uitvoeringsgerichte Energieraad. 

• Het heeft de voorkeur van de FEA dat de inwoners van Friesland via een 
burgertop de bevoegdheid krijgen dat programma mede vast te stellen of 
te wijzigen



Een eigen Fries kader scheppen: 

•We noemen dat de

•De  Fryske RES Hup 


