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Energieverbruik Friesland: 62,2 PJ

Gebouwde omgeving: 
45%/26,8 PJ

Totaal Industrie en energie:
17%/9,9 PJ

Transport en mobiliteit: 
34%/20,2 PJ

Landbouw, bosbouw
en visserij: 
5%/2,7 PJ
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Totaal 59,6 PJ 
+ 2,6 PJ hernieuwbare warmte

Voor landbouw, bosbouw en 
visserij is alleen gekeken 
naar het elektriciteit -en 
gasverbruik. Broeikasgassen 
door bijv. mest is niet 
meegenomen in deze figuur. 
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Huidige opwek vanuit de 
klimaatmonitor gealloceerd (~4,5 PJ)
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Duurzame energie in Friesland
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Overige gebruik biomassa

Zon-PV

7%93%

Huidig percentage duurzaam 
opgewekte energie

• Duurzame opwek in de beleidsbrief Duurzame 
energie : 5,4 PJ.

• Totaal duurzame opwek volgens de klimaatmonitor: 
5,2 PJ (update).

• 0,6 PJ hiervan zijn biobrandstoffen voor duurzaam 
vervoer en zodoende niet beschikbaar op 
gemeentelijk niveau.  
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Voor de beeldvorming: +60 PJ aan duurzame energie in Fryslân is gelijk
aan:

• 18.000 ha zonnepanelen óf
• 2.100 windmolens (van 4 MWe) óf
• 1.500 vergisters óf
• 2.400 houtverbrandingssystemen óf
• energieverbruik van 1.200.000 x Prius óf
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Een enorme opgave…1



Hoe wil je je huis verwarmen als de gasleiding wordt doorgeknipt en/of 
gas onbetaalbaar wordt en/of je beschimpt wordt doordat je CO2 
uitstoot?

• Warmtevraag is de grote hoofdbreker
• Toekomstige opgave laat een gigantische piek aan elektriciteitsverbruik 

zien. Wat te doen met de winterpiek?
• Hybride systeem als oplossing: met gebruik van biogas, geothermie, blue 

energy, gemalen, restwarmte
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Een enorme opgave…1



Energiezuinige oplossingen zijn beschikbaar voor inwoners met 
investeringskracht. Hoe ga je om met de energiearmoede en het 
freeridersgedrag van collectief georganiseerde consumenten en/of private 
partijen?

De energietransitie is voornamelijk ook een maatschappelijk-economische 
transitie. Hoe organiseer je gedragsverandering bij consumenten en 
producenten?
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Een enorme opgave…1



• Aansluiting bij de krachtige 
gemeenschappen  

• Kansen voor samenwerking met 
bedrijfsleven en branches (bouw, 
circulaire, toerisme 
watertechnologie)
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Een enorme opgave… en een enorme kans1

• Draagvlak en kennisontwikkeling samen met Den Haag op het gebied van 
energie, ruimtelijke ontwikkeling, innovatie, landbouw en binnenlandse 
zaken

• Werkgelegenheid
• Innovatie in de landbouw, watertechnologie, toerisme, sociale cohesie
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Initiatief Energiestrategie Fryslân2
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Green Deal Pilot Regionale Energiestrategie2
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Enthousiasme en draagvlak2



Een vastgestelde Friese regionale energiestrategie voor de lange termijn 
2050 
- Ambitie voor de lange termijn + energiemix
- Een routekaart voor te nemen beslissingen in de toekomst 
- Procesafspraken over te nemen beslissingen/maatregelen

En een korte termijn actie agenda gekoppeld aan de lange termijn strategie.
- Een overzicht van projecten 
- Green deals
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Resultaat3
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Aansluiting bij

Drie stappen
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Strategie Friese Energiestrategie

1
• Bewustwording, urgentie en enthousiasme vergroten, 

inzicht in lokale / regionale kracht en enthousiasme.

2
• Creëren wenkend (ruimtelijk) toekomstperspectief

3
• Afspraken tussen overheden, ondernemers en 

onderwijs /onderzoeksinstellingen en de maatschappij

4
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4. Proces (1/2)
Stap 1. Bewustwording & urgentie creëren, inzicht in lokale / regionale kracht en enthousiasme
Activiteiten - Gesprekken en aansluiting bij activiteiten streekwurk, bestuurlijke trekkers en 

regionale werkgroepen gemeenten (ambtelijk)
- Inventarisatie lokale / regionale kracht en enthousiasme van lokale initiatieven, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven
- Organisatie symposium/ thema-avond in de regio over duurzame energie

Resultaat - Bewustwording en urgentiebesef bij bestuurders van gemeenten
- Inzicht in lokale / regionale kracht en enthousiasme van lokale initiatieven, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven 
- Commitment op het te doorlopen proces van gemeenten in de regio

Stap 2. Creëren wenkend toekomstperspectief
Activiteiten - Organisatie één of twee ateliers per regio om gezamenlijk met overheden, 

ondernemers en lokale initiatieven te komen tot een wenkend toekomstperspectief 
voor de regio met energieopwekking en -besparing als maatschappelijke, 
economische en ruimtelijke drager

- Een toekomstbeeld, energiemix en regionale ambitie. Bestuurlijk besluit over 
vervolgopdracht voor uitwerking.

Resultaat - Wenkend toekomstperspectief
- Vastgestelde ambities
- Beginnend draagvlak voor regionaal toekomstbeeld energie
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4. Proces (2/2)

Stap 3. Afspraken
Activiteiten - Organiseren interactieve bijeenkomst (Alliantiefabriek) in de regio om ideeën op 

te halen en te verbinden aan allianties van betrokken partijen en 
actiehouders

- Opstellen korte termijnprogramma met activiteiten  en maatregelen en 
routekaart voor de lange termijn om regionale ambitie te realiseren

Resultaat - Regionale energiestrategie voor de lange termijn (tot 2050) en een 
uitvoeringsprogramma voor de middellange termijn (tot 2023) met minimaal 2 
concrete projecten voor de korte termijn (2017-2018) en 2 concrete projecten voor 
de middellange termijn (tot 2023). 

- Commitment en eigenaarschap van bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheden om gezamenlijk de regionale energiestrategie te realiseren en te 
monitoren.



Verkenning
• Analyse lopende      
projecten + 
krachtenveld

• Verkenning ruimtelijke 
plannen 

• Energieanalyse
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Strategie Friese Energiestrategie

Voorbereiding
• Proces 

ontwerpen
• Definiëren 

uitgangspunten 
• Zoeken en

committeren 
kernpartners

Vastgesteld
Projectplan

Verkenning 
ruimtelijke
plannen en 

energieanalyse

Wenkende 
perspectieven 
per regio (x5) 

Vastgestelde 
regionale 

energiestrategie  
Fryslân

september nov jan Aug meimrt

Regionaal ontwikkelproces NO Fryslân

Regionaal ontwikkelproces NW Fryslân

Regionaal ontwikkelproces ZO Fryslân

Regionaal ontwikkelproces ZW Fryslân

Regionaal ontwikkelproces FW Fryslân

Bewustwording 
en inzicht in de 

regio’s (x5) 

Korte en lange 
termijnprogramma’s 

per regio (x5) 

I II III

Vastgestelde ambities 

Regionale 
energiestrategie  

Fryslân

Thematische greendeals
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Vragen en opmerkingen4

Útnoeging 


