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Kennisnemen van: 
De ambitie ten behoeve van de RES 1.0 

Beste raadsleden, 

Op 10 februari heeft u tijdens een informatieve raadsbijeenkomst een toelichting gekregen 
over de RES 1.0. Aan de hand van stellingen hebben we bij u gepolst waar u ambitie ligt, 
waar u binnen de gemeente mogelijkheden ziet voor zonne- en/of windenergie. Wij hebben 
gekeken naar welke opties u als raad breed draagt. In deze brief stellen wij u op de hoogte 
van wat onze conclusie is. 

Algemeen uitgangspunt 
Algemeen uitgangspunt is dat wij de landelijke en regionale doelstellingen volgen. Dit houdt 
in dat in 2030 minimaal 70% van alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Vooralsnog 
volgen wij deze doelstelling. Het lijkt erop dat binnen Friesland dit percentage in de realiteit 
al hoger ligt. Dit betekent dat de doelstelling in Friesland waarschijnlijk hoger wordt gelegd. 
Wij zullen dit volgen. 
Op dit moment laten wij nog uitzoeken wat de energiebehoefte in Harlingen in 2030 is plus 
waar we nu staan voor wat betreft het opwekken van duurzame energie. Waarschijnlijk zijn 
we al aardig op koers. 

Breed gedragen mogelijkheden 
Wij hebben geconcludeerd dat u niet negatief staat tegenover onderzoek naar de 
mogelijkheid voor uitbreiding van het aantal windturbines langs de N31. U vindt in grote 
meerderheid zowel de Industriehaven als Oostpoort 3 geschikt voor één of meerdere 
windturbines. 
Met name het laten overdekken van het langparkeerterrein krijgt grote steun van uw raad. 
Daarnaast vindt een grote meerderheid de oksels van de op- en afritten van de N31 bij 
Midlum geschikt voor zonnepanelen. Ook het stimuleren van het neerleggen van 
zonnepanelen op geschikte daken van gebouwen met een bedrijfsfunctie, kan op uw steun 
rekenen 
Voor wat betreft de overige door ons bij stelling aangedragen mogelijkheden, op voorhand 
vonden die bij u geen breed draagvlak. 



Hoe verder 
De projectorganisatie Regionale Energiestrategie heeft gevraagd om in ieder geval begin 
maart door te geven wat de ambities van de gemeente zijn. 
Wij zullen doorgeven dat wij de landelijke en regionale ambities steunen. Daarnaast geven 
wij door dat wij nadrukkelijk de ambitie hebben om het langparkeerterrein te laten 
overdekken met zonnepanelen. Van overige mogelijkheden die u als raad breed draagt, 
zullen wij doorgeven dat dit opties zijn, die wij nader willen gaan bekijken. We realiseren ons 
daarbij dat windenergie op land op dit moment niet past binnen het ruimtelijk beleid van de 
provincie Frvslán. 
In de duurzaamheidsagenda die wij gaan opstellen, zullen wij dit onderwerp uitvoerig 
verder behandelen. In dat kader zal ook de nodige burgerparticipatie plaatsvinden. 

Wij gaan er vanuit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

---- 


