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Geacht college,
In 2030 moet de uitstoot van CO2 49% lager zijn ten opzicht van 1990. Twintig jaar later, in 2050,
willen we dat uitstoot nog maar maximaal 5% is van de hoeveelheid in 1990. Een reductie van maar
liefst 95%. Dat is het uitgangspunt van het landelijke Klimaatakkoord dat op dit moment in de maak is.
Een flinke opgave, waarvoor afspraken tot stand moeten komen op het gebied van industrie, gebouwde
omgeving, mobiliteit, landbouw, landgebruik en elektriciteit.
Heel Nederland moet overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals
zonne- en windenergie. Deze transitie is een enorme maatschappelijke opgave, die vraagt om een
gestructureerde en gezamenlijke aanpak. Niet alleen van overheden, maar ook van burgers,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
De Regionale Energie Strategie (RES) krijgt in het definitief Klimaatakkoord een stevige positie. In de
RES komt te staan welke maatregelen in de regio nodig zijn om de transitie te laten slagen. In Fryslân
hebben we daar al een voorschot op genomen met de Friese Energie Strategie (FES).
Met deze brief informeren we u hoe we tot een RES komen. In de bijlage vindt u meer achtergrondinformatie over de RES.
Van FES naar RES
Met de FES hebben we al op hoofdlijnen in kaart gebracht hoe we in Fryslân onze eigen energieconsumptie kunnen verduurzamen om in 2050 energieneutraal te zijn. De op te stellen RES gaat nog een
stap verder en vertaalt deze ambitie in nog concretere maatregelen. Met de RES dient elke regio een
bijdrage te leveren aan de landelijke taakstelling. Ervan uitgaande dat er eind dit jaar een definitief
Klimaatakkoord ligt, moet voor de zomer van 2019 dat plan er liggen, met een focus op de gebouwde
omgeving en elektriciteit.
Met de RES zullen alle regionale partijen gaan samenwerken om te komen tot keuzes voor gebieden,
voor projecten en voor de implementatie en uitvoering van die projecten. Het gaat om gezamenlijk
gedragen keuzes van de provincie, waterschappen, de gemeenten, de netbeheerders, het
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.

Blad 2

De Provincie Fryslân, de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en netwerkbedrijf Alliander hebben een
bestuurlijk regie,-aanjaagteam geformeerd om dat proces te begeleiden bestaande uit:
- wethouder Herwil van Gelder (gemeente Leeuwarden), covoorzitter;
- gedeputeerde Michiel Schrier (Provincie Fryslân), covoorzitter;
- wethouder Erik Faber (gemeente Súdwest Fryslân);
- Egbert Berenst (lid van het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân);
- Marcel Doyer, Strategisch Omgevingsmanager (Alliander).
De officiële ontwikkeling van de RES start na het ondertekenen van het nationaal Klimaatakkoord. De
eerste stap daarna is een startnotitie die beschrijft wat er nodig is voor het opstellen van de RES.
In de zomer van 2019 levert het regie,-aanjaagteam een tussenstand van de RES in bij het ministerie
van Economische Zaken, met daarin de Friese bijdrage aan de nationale opgave. Als blijkt dat we met
de gezamenlijke Regionale Energie Strategieën de nationale doelen niet halen, dan volgt een verdeling
van de restopgave over de provincies, onder regie van het Rijk. Die moet een plek vinden in de
definitieve RES’en, die op 1 januari 2020 klaar moeten zijn.
Wat vragen wij van U?
De komende maanden moeten we flinke stappen zetten om te zorgen dat de RES volgend jaar zomer
klaar is. U ontvangt van ons in januari de startnotitie met een beschrijving van wat nodig is voor het
opstellen van de RES en een verzoek voor een bijdrage in mensen en (financiële) middelen. Uw
participatie in en commitment aan dit proces, zowel binnen als buiten uw organisatie, is van belang
voor een gedragen Regionale Energiestrategie. Wij verzoeken u om de start notitie in uw gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen vast te leggen.
Tot de behandeling van de startnotitie zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via het
VFG portefeuillehouders Energie. Binnenkort nodigen wij alle gemeenteraden uit voor een
kennisbijeenkomst in december.
Wij zouden het op prijs stellen als u deze informatie wilt delen met uw raad.
Wij zien uit naar een dynamisch en energiek traject. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met
emeente Leeuwarden, 058 233 8789, alan.laws@leeuwarden.nl) of Thomas Ietswaart (
Alan Laws (gemeente
Provincie Fryslân, 058 292 5807, t.ietswaart@fryslan.frl).

Met vriendelijke groet,
namens het bestuurlijke aanjaagteam Regionale Energiestrategie,

- wethouder Herwil van Gelder (gemeente Leeuwarden), co-voorzitter;

- gedeputeerde Michiel Schrier (Provincie Fryslân), co-voorzitter;

Bijlage: Toelichting Regionale-energiestrategie

