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Underwerp 
RES 1.0 Fryslân 
 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 
In te stemmen met de RES 1.0 Fryslân. 
 

 
Koarte gearfetting 
De raad heeft ingestemd met de Regionale energiestrategie Fryslân, versie 1.0 (RES 1.0 
Fryslân). In de RES 1.0 Fryslân zijn de ambities van de 18 Friese gemeenten en de provincie 
op het gebied van opwek van groene stroom vertaald naar een gezamenlijke bijdrage aan de 
landelijke opgave voor de energietransitie. Die bijdrage is in lijn met de ambitie zoals de raad 
van Achtkarspelen die heeft vastgelegd in zijn duurzaamheidsagenda. 
 

Foech ried/ kolleezje: 
De raad is bevoegd om in te stemmen met de RES 1.0 Fryslân. 
 
Ynlieding en histoarje 
Het afgelopen jaar is in de provincie Fryslân door de 18 Friese gemeenten, de provincie, het 
Wetterskip en tal van maatschappelijke organisaties (verenigd in de FEA, de Friese energie-
alliantie) gewerkt aan een energiestrategie voor de komende jaren. Deze Regionale 
energiestrategie (RES) Fryslân is eerder al in concept door u als raad behandeld. Nu is de 
definitieve versie (versie 1.0) klaar en vragen we u hiermee in te stemmen. Na instemming 
van de 18 Friese raden en het provinciebestuur kan de RES 1.0 Fryslân naar het Rijk worden 
verzonden om daarmee te voldoen aan de vraag van het Rijk om voor 1 juli 2021 met een 
dergelijke strategie te komen. 
 
Te berikken effekt 

We willen bereiken dat we als gemeente kunnen instemmen met de RES 1.0 Fryslân en dat 
we daarmee voldoen aan de vraag van het Rijk om als RES-regio Fryslân voor 1 juli 2021 met 
een dergelijke strategie te komen. 
 
Arguminten 
1. Het voorstel past in het ingezet beleid 

De RES 1.0 Fryslân is tot stand gekomen op basis van de ambities op het gebied van 
duurzame energie die door de 18 Friese gemeenten zelf zijn vastgesteld voor hun eigen 

grondgebied. Het gaat daarbij om opwek van stroom via zon en wind tot aan 2030. De 
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gezamenlijke ambities van de 18 Friese gemeenten tellen samen op tot zo’n 3,3 TWh. Om 
enige zekerheid in te bouwen, is in de RES 1.0 Fryslân een bijdrage van 3,0 TWh aan de 
landelijke doelstelling van 35 TWh aan stroom die wordt opgewekt door middel van 
zonnepanelen en windenergie. 
 

2. Grootste deel al gerealiseerd of vergund 
Van die 3,0 TWh is er op dit moment in Fryslân al 2,5 TWh aan duurzame stroomopwek 
aanwezig of in aanbouw (vergund). Een groot deel komt van het windpark Fryslân dat op 
het IJsselmeer wordt gebouwd. Dat windpark neemt zo’n 1,3 TWh voor zijn rekening. 
Voor het overige zijn het bestaande of vergunde zonneparken, windmolens of grote 
zonnedaken (meer dan 50 panelen). 
 

3. In lijn met de eigen ambitie in de Duurzaamheidsagenda 
Dat betekent dat de 18 Friese gemeenten voor de komende jaren tot aan 2030 nog zo’n 
0,8 TWh willen gaan realiseren. Daarvan zit 0,5 TWh als ambitie in de RES 1.0 Fryslân. De 
RES 1.0 ligt daarmee in lijn met de door de gemeente Achtkarspelen zelf vastgestelde 

ambitie in de Duurzaamheidsagenda. Hij vraagt zelfs iets minder, waardoor de gemeente 
geen extra ambitie wordt opgelegd of voorgeschreven. 

 
Alternativen 
Het alternatief is om niet in te stemmen met de RES 1.0 Fryslân en met een gewijzigd 
voorstel te komen. Dat is echter niet nodig, omdat deze RES 1.0 goed aansluit bij de eigen 
ambities van de gemeente. 
 
Kanttekenings/ risiko’s 
Aan dit advies kleven geen risico’s, omdat de RES 1.0 Fryslân niet verder gaat dan de door 
de gemeente zelf vastgestelde ambities op het gebied van duurzame opwek van stroom, in 
de Duurzaamheidsagenda. 
 
Finânsjes 
De samenwerking in de RES Fryslân vraagt inzet van de ambtelijke adviseur duurzaamheid, 
maar die inzet valt binnen het bestaande budget voor duurzaamheid. 
 
Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 
De burgers van Fryslân en ook die van de gemeente zijn meegenomen in het proces van 
totstandkoming van de RES, bijvoorbeeld via online enquêtes en online 
informatiebijeenkomsten (webinars). 
 

Kommunikaasje 
De communicatie op het gebied van de RES Fryslân gebeurt vanuit de RES-organisatie. Via 
de website en via de huis-aan-huisbladen worden inwoners op de hoogte gehouden. 
 
Yntegraliteit 
Er is een relatie met het team ruimtelijke ordening en het team vergunningen, omdat in 
sommige gevallen nieuwe zonnepanelen niet binnen het bestemmingsplan passen en daar 
een omgevingsvergunning voor nodig is. 
 
Previnsje 
Nvt. 
 
Gearwurking 
Dit voorstel wordt aan alle 18 Friese gemeenten voorgelegd, dus ook aan Tytsjerksteradiel. 

 



Ried :  

Punt :  
Side : 3 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ferfolchtrajekt 
Na instemming met de RES 1.0 Fryslân door uw raad zal het document naar het Rijk worden 
verzonden. 
 
Evaluaasje 
Over twee jaar zal de RES versie 1.0 worden geëvalueerd en zal een versie 2.0 aan uw raad 
worden voorgelegd. 
 
 
 
Buitenpost, Datum (datum van publicatie, vult griffie in) 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 
secretaris, 
 
dhr. mr. M.P. de Jong  
 

burgemeester, 
 
dhr. mr. O.F. Brouwer 
 

 
 
 



 
 

 

 

Riedsbeslút  

 
 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Datum (vult 
griffie in), 
punt nr.: @; 
 
 
Beslút: 
 
In te stemmen met de RES 1.0 Fryslân. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 
de raad van de gemeente Achtkarspelen van 
Datum. 
 
 
 
De griffier, 
 
 

 
Mevr. J.W. van Hoppe MPM 
 

 
De voorzitter, 
 
 

 
Dhr. mr. O.F. Brouwer 
 

 
 
 
 


