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Dorpen aan het roer

De Staten, in vergadering bijeen op
gehoord hebbende de beraadslaging;
constaterende dat
Bij de commissievergadering op16 januari 2019 bleek dat de startnotitie voor de RES
waarschijnlijk nog tot november op zich laat wachten.
Dat na de startnotie nog nieuw klimaat- en energietransitiebeleid moet worden
geformuleerd, en ook dan pas een begin zal worden gemaakt met aanpassing van lopend
beleid op deze en andere gebieden aan de dan vastgestelde uitgangspunten.
De uitgangspunten nog uitgaan van tekortschietende doelen om de temperatuur stijging tot
1.5 graden te beperken.
Dat de gedeputeerde aangaf dat een aanpassing van de uitgangspunten een nieuwe
uitspraak van Provinciale Staten vraagt.
Dat de provinciale organisatie tot de nieuwe uitspraak van Provinciale Staten feitelijk werkt
op basis van tekortschietende uitgangspunten en dat dit een kostbare verspilling van tijd en
capaciteit is.
Dat dit probleem zo urgent is dat er geen tijd en capaciteit mogen worden verspild en een
heldere uitspraak van Provinciale Staten zo snel mogelijk vereist is.

overwegende dat
Nederland zich heeft verbonden aan het klimaatakkoord van Parijs.
Dat daarmee maximaal 1.5 graad temperatuurstijging leidend is geworden.

Dat het 'carbon budget' daarmee gelimiteerd is.
De IPCC rapporten aangeven dat het 'carbon budget' na 2030 op is indien er geen
effectieve maatregelen worden genomen.
De CO2 en andere broeikasgassen die nu uitgestoten worden in de toekomst weer uit de
atmosfeer moeten worden verwijderd (zogenaamde negatieve emissies) wanneer er nu
geen effectieve maatregelen worden getroffen.
Negatieve emissies vooral gerealiseerd moeten worden via biomassa en daarmee een groot
beslag leggen op de beschikbare agrarische gronden, en dat dit zeer ongewenst is.
De kosten van negatieve emissies in de toekomst hoger zullen zijn dan de oplossingen die
er vandaag al zijn.
Er een reëel perspectief is dat bij een maximale stijging van 1,5 graad de zeespiegelstijging
voor Fryslân in 2100 tot 1 meter en in 2200 tot 3 meter kan worden beperkt.
De risico's op een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 significant is bij een stijging boven
de 1,5 graad.
Het daarom van existentieel belang voor Fryslân is dat de temperatuurstijging tot 1.5 graad
wordt beperkt.
Van anderen moeilijk een grote inspanning kan worden verwacht wanneer je zelf niet het
goede voorbeeld geeft.
De energiebehoefte in 2030 voor het overgrote deel via electrische energie zal moeten
worden ingevuld.
Dit, o.a. om netwerktechnische redenen, voor het overgrote deel gedistribueerd op het land
bij de dorpen/wijken/steden (verbruikers) moet worden opgewekt.
De energieinstallaties een grote impact zullen hebben op het landschap en omwonenden.
Het van het grootste belang is dat de energieinstallaties op voldoende draagvlak van de
omwonenden kunnen rekenen.
Het van groot belang is dat de zowel de lasten als de lusten bij dezelfde personen belanden.
Het eigenaarschap gekoppeld is aan zeggenschap en medebepalend is voor de acceptatie
en participatie van omwonenden in een project.
Dat de dorpen/wijken/steden zelf bepalen hoe de energieinstallaties worden uitgevoerd.
Er in Fryslân al in 140 dorpen duurzame initiatieven zijn, waaruit ondertussen al 50 energie
coöperaties zijn ontstaan die al meer dan 100 projecten in voorbereiding hebben.
Energiecoöperaties afhankelijk zijn van financiering om een project te kunnen realiseren.
Dat de provincie tegen zeer gunstige voorwaarden financiering kan en mag verschaffen aan
de lokale energiecoöperaties en/of de dorpen voor de uitvoering van de projecten, dmv o.a.
een DAEB aanwijzing en/of een gebiedscoöperatie.
spreken haar mening uit
De bewoners van de Friese dorpen en wijken zelf de energietransitieopdracht mogen
invullen, uitvoeren en exploiteren voor eigen risico.
De provinciale overheid de voor de uitvoering van de energietransitieopdracht benodigde
vergunningen verstrekt en daarvoor aan passingen van de provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke ordeningen doorvoert. Daarbij de laagst mogelijke kosten en leges doorberekent
aan het project.
De provinciale overheid zorg draagt voor financiering van de energietransitieopdracht tegen
gunstigst mogelijke condities en kosten.
en gaan over tot de orde van de dag
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