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Beste raadsleden, 

In uw vergadering van mei bent u akkoord gegaan met de Concept Regionale Energie 
Strategie {RES) Frvslán. Inmiddels zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor 
het vervolg na de zomer. Via deze brief informeren wij u graag over de stand van zaken RES 
Frvslán. 

Besluitvorming concept RES 
Inmiddels hebben nagenoeg alle gemeenteraden, het bestuur van het Wetterskip en 
Provinciale Staten ingestemd met de concept RES. Tijdens de behandelingen van het stuk 
zijn er diverse moties aangenomen en bestuurlijke toezeggingen gedaan. Deze worden door 
de projectorganisatie verzameld en meegenomen bij de uitwerking richting de RES 1.0 en 
zullen als bijlage bij de concept RES worden gevoegd. 
Tijdens haar eerstvolgende vergadering in september zal de Regiegroep RES formeel 
vaststellen dat alle overheden akkoord zijn gegaan en de concept RES daarna met de 
ingediende moties officieel voor 1 oktober aanbieden aan het Nationaal Programma RES. 

Verkennend onderzoek 
In januari is de organisatie gestart met het verkennend onderzoek ten behoeve van de RES 
1.0. In dit traject worden de locaties onderzocht waar duurzame energie en warmte kan 
worden opgewekt en gebruikt, bovenop de reeds geplande mogelijkheden uit de concept 
RES. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de Handreiking waarmee het verkennend 
onderzoek wordt afgesloten. Er komt een "Fryske Energie Waaier" die bestaat uit inhoud 
{energiebouwstenen) en proces {aandachtspunten/succesfactoren voor de toekomst) voor 
de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in Frvslán. De waaier is tot stand gekomen 
door gesprekken te voeren met een brede vertegenwoordiging van Friese maatschappelijke 
organisaties en bedrijven en overheden. 
Hiervoor heeft het consortium dat het verkennend onderzoek begeleidt een tweetal rondes 
van meerdere werksessies georganiseerd met de verschillende Friese landschapstypen als 
vertrekpunt. De eerste ronde vond eind februari plaats, nog fysiek 'op locatie' en de tweede 



ronde werksessies is digitaal georganiseerd vanwege de Corona-maatregelen. In het gehele 
proces zijn circa 160 mensen betrokken. Er is met veel enthousiasme input geleverd door 
een brede vertegenwoordiging en 'in het veld' ziet men vele bouwstenen als kansrijk om 
mee aan de slag te gaan. Elk landschapstype heeft wel potentie. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het verwerken van de resultaten. Na het 
zomerreces zal het document worden besproken aan de bestuurlijke tafel(s) en zal ook de 
inzet van de Handreiking in het RES proces verder gespecificeerd worden. 

De gedachten vanuit de sub-werkgroep Verkennend Onderzoek is dat de Fryske Energie 
Waaier op meerdere manieren gebruikt kan worden. De Waaier is allereerst bedoeld als 
handreiking het goede gesprek te voeren ten behoeve van RES 1.0 met inwoners, met 
energie-initiatieven, met overheden en met andere stakeholders. De Fryske Energie Waaier 
toont letterlijk een Waaier aan mogelijkheden voor de verduurzaming van de opwek van 
energie, bedoeld om lokale initiatiefnemers te inspireren. De Waaier biedt flexibiliteit voor 
uitvoering op lokaal niveau: het kan gemeenten en de provincie helpen bij het bespreken en 
vormgeven van lokale ambities en randvoorwaarden voor de energietransitie en te 
faciliteren waar nodig. De aangedragen maatschappelijke waarden zijn verwerkt in 
uitgangspunten voor het proces van projectontwikkeling voor duurzame energieproductie. 

Bestuurlijke gesprekken 
Direct na de zomer zullen gesprekken worden gevoerd met alle verantwoordelijke 
portefeuillehouders. Doel van die gesprekken is het inventariseren van de 'eigen ambities' 
met betrekking tot de energietransitie voor 2030. Deze gesprekken worden voorbereid door 
de projectorganisatie van de regio Frvslán. 
Wij steken in op het uitgangspunt dat we slimme volger willen zijn. Voor zover de ambities 
bij ons nog niet vastliggen, zullen deze pas officieel worden meegenomen als u als raad 
hierover heeft besloten. Ook kan het zijn dat je als overheid geen eigen doelstelling voor 
2030 wilt formuleren. Hierover komen we dan ook bij u terug. 

Plan van Aanpak RES 1.0 
De organisatie werkt momenteel de vervolgstappen op basis van een plan van aanpak voor 
het opstellen van de RES 1.0 uit. Ze plannen een Bestuurlijk Overleg in voor medio augustus 
waarin zowel de Handreiking RES als de vervolgaanpak richting de RES 1.0 met de 
portefeuillehouders besproken zal worden. 

Wij gaan er van uit dat wij u voor nu voldoende hebben geïnformeerd. 
Na de zomer zal de organisatie voor raadsleden en andere bestuurders een 
informatiebijeenkomst organiseren. Hier zult u voor worden uitgenodigd. 
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