Een verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden voor de
energietransitie in het kader van de regionale energiestrategie Fryslân
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Energieverbruik Fryslân 2015 (klimaatmonitor.databank.nl) en mogelijk energieverbruik 2050 (RLI 95% Scenario),
verdeeld naar energievorm. De kleuren die hierbij zijn gebruikt, komen verderop in het rapport terug.
Geel = elektriciteit; groen = brandstof; magenta = warmte; en blauw = energiebesparing.

7% hernieuwbaar

Energieverbruik per provincie in 2015 (klimaatmonitor.databank.nl); Fryslân verbruikt 3,2% van de totale energie in Nederland. 7% hiervan wordt duurzaam opgewekt.
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DE OPGAVE:
VAN 7 NAAR 100%

WAAROM EEN ENERGIETRANSITIE?
Op de klimaatconferentie in Parijs 2015 bereikten bijna 200 deelnemende landen,
waaronder de landen van de Europese Unie, overeenstemming over een bindend
klimaatakkoord. Afgesproken is dat de opwarming van de aarde beperkt blijft
tot maximaal 2°C met als streven om deze opwarming beneden een waarde van
1,5°C te houden. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet daarvoor worden
verminderd. Die limiet van maximaal 1,5°C zijn we echter al bijna gepasseerd. Als

Fryslân heeft een energieverbruik van 3,2% van het landelijke verbruik.
Ongeveer 7% van het Friese energieverbruik is op duurzame wijze
opgewekt (2015: klimaatmonitor.databank.nl / 2050: RLI 95% Scenario).
De Friese gemeenten ontwikkelen samen met de provincie Fryslân en
Wetterskip Fryslân een strategie gericht op een energieneutraal Fryslân
in 2050. Een opgave van formaat.

we in het huidige tempo doorgaan zullen we rond 2030/2045 de kans hebben
verspeeld om de opwarming onder de 2°C te houden. Klimaatdeskundigen
verwachten dat een dergelijke opwarming ingrijpende consequenties zal hebben
die onder meer de waterveiligheid van ons land zullen raken.

VERBORGEN OPGAVE
Kijken we naar Fryslân en de broeikasuitstoot, dan heeft Fryslân eigenlijk nog een

Als onderdeel van de energiestrategie zijn regionale ateliers(*) georganiseerd

verborgen opgave. Daar waar het energieverbruik slechts 3,2% is van het landelijke

over duurzame energieopwekking en de ruimtelijke betekenis daarvan. Eén

verbruik zorgt de veehouderij en het veenweidegebied van Fryslân voor een relatief

ding is namelijk zeker: in ons landschap en in onze leefomgeving zullen wij de

groot aandeel in de uitstoot van broeikasgas.

energietransitie gaan zien, ruiken, horen, voelen en beleven. Energieopwekking
zal in 2050 veel meer dan nu, zichtbaar zijn.

Als je de verdeling van het energieverbruik bekijkt, dan zie je dat de landbouw
(slechts) een aandeel heeft van 5%. Echter, het indirecte energieverbruik en het

De regionale ateliers zijn er op gericht om de omvang van de energieopgave

effect van de landbouw op het klimaat is veel groter dan de cijfers doen vermoeden.

te verkennen en op zoek te gaan naar een draagbare aanpak voor de Friese

Vooral de productie en het gebruik van kunstmest heeft een grote impact: 5% van

samenleving en het Friese landschap. Met de opbrengst uit de ateliers is de

het totale aardgasverbruik in Nederland wordt gebruikt voor de productie van

voorliggende verkenning samengesteld. Deze is opgebouwd uit:

kunstmest (ECN, 2015).

•

De hoofdlijn: iedereen aan zet

•

Het landschap is de basis

Ongeveer 1% van de totale broeikasemissies in Nederland is afkomstig uit het

•

De kernen: klein, middelgroot en groot

geoxideerde veen uit Fryslân (CLM, 2009). Ter vergelijking, Fryslân verbruikt ±3%

•

De netwerken: logica van de 21e eeuw

van de totale verbruikte energie in Nederland (Klimaatmonitor, 2015). Met andere

•

Mobiliteit: slim, stil en schoon vervoer

woorden, het klimaatprobleem gerelateerd aan veenoxidatie is voor Fryslân dus

•

Samenloop van kansen, conclusies en keuzes

aanzienlijk; zo’n 25%.

(*)De regionale ateliers zijn georganiseerd voor de regio’s Waddeneilanden, Noordoost,

Besparingsopgave (±27%)

Hernieuwbare energieopgave (46%)

‘Verborgen’ opgave (> 27%)

Noordwest en Zuidwest Fryslân in de periode mei/juni 2017. De vertegenwoordigers van de
regio Zuidoost Fryslân zagen geen kans voor de organisatie van een atelier in deze periode.

Klimaatopgave voor Fryslân schematisch weergegeven; veenoxidatie, kunstmestproductie

De regio Zuidoost heeft wel geparticipeerd in de voorbereidende bijeenkomsten en is

en methaanuistoot zijn enkele voorbeelden van ‘verborgen’ opgaven. In het schema is

meegenomen in de voorliggende verkenning.

alleen de veenoxidatie en kunstmestproductie voor Fryslân als verborgen opgave getoond.
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De Sintrale
10ha zonnepark

Watt Car
Dorpsmolen Ternaard
Bildtse Stroom

Tieluk Waterstofketel
Monovergister

Monovergister

Leden Ús Koöperaasje
Aspirantleden Ús Koöperaasje
Aanvullingen ateliers

Túk Wenjen
Stille Boot

Bestaande initiatieven

De sociale kaart van Fryslân; een groot organiserend vermogen in de vorm van energiecoöperaties, een breed scala aan goede voorbeelden en potentiële innovaties, inclusief aanvullingen
ingebracht op de ateliers (bron: www.netwerkduurzamedorpen.nl, energiewerkplaats.frl, www.uskooperaasje.nl). Ús Koöperaasje is een koepelcoöperatie die Fryslân wil verduurzamen en
lokale coöperaties helpt. Zie bijlage ‘toelichting sociale kaart’ voor aanvullende informatie.
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1. DE HOOFDLIJN: IEDEREEN AAN ZET

“Decentraal wat kan, centraal wat moet” is een motto uit onze tijd
dat zeker ook geldt voor de energietransitie. Het past bij de traditie en
organisatiekracht van Fryslân om de inbreng vanuit de samenleving
optimaal tot bloei te laten komen, gestimuleerd, gestut en gesteund door
de overheid. Dit naast een taak voor de overheid om centraal een aantal
belangrijke stappen te zetten, nodig om samen het doel, energieneutraal
in 2050, te kunnen halen. De balans tussen beide is doorslaggevend voor
het slagen van de energietransitie.

H O O F D L I J N U IT D E AT E L I E R S:
1.

Laat dorpen en ondernemers hun eigen energiemix samenstellen.

2.

Gebruik de kracht van de samenleving

3.

Wees behoedzaam en alert op draagvlak.

4.

Help de samenleving met de duurzaamheidsopgave (zie omschrijving in het
blauwe kader)

HOE WERKEN WIJ DIT UIT:
1.

In de regionale ateliers zijn veel suggesties gedaan voor verbeteringen op het
gebied van communicatie, scholing, financiële hulp, regelgeving en sturing

overheid.
2.

door overheden. De samenleving in Fryslân is op het gebied van duurzame
energie al goed georganiseerd. Nergens in Nederland zijn er al zoveel lokale

4.

Vanuit draagvlak door
ontketenen zelfredzaamheid

Vanuit urgentie en aandeel
in nationale opgave op korte
termijn door overheid

DRAAGBAAR

tijd

We onderzoeken hoe ver de mogelijkheden reiken en welke kansen vanuit de
logica van de 21e eeuw op basis van landschapsvernieuwing mogelijk zijn.

5.

DRAAGVLAK

We kijken hoe kansen voor duurzaamheid zich verhouden tot het landschap
en hoofdfuncties van het gebied nu en in de toekomst.

samenwerkingsverbanden rond duurzaamheid. In de blauwe kaders zijn de punten
opgenomen waarbij de overheid kan helpen.

We beginnen bij dat wat vanuit het patroon van erven en dorpen op basis van
eigen keuzes van ondernemers en dorpen kan ontstaan.

3.

energiecoöperaties opgericht. Stuk voor stuk zijn er mensen bij betrokken
die zich inzetten voor duurzaamheid. Ook bedrijven groeperen zich in

Bij ieder schaalniveau een opgave voor de samenleving en een opgave voor de

We wijzen daarbij op de noodzaak van een goed proces bij iedere keuze met
ruimtelijke impact.
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Impressie van de ateliers
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Deze komen in de navolgende hoofdstukken terug toegespitst op hulp aan

de ateliers ook een groot bewustzijn van het belang van draagvlak voor duurzame

verschillende doelgroepen. De punten zijn ingebracht in de ateliers en door ons

initiatieven. In een provincie waar de mensen “Grutsk op ‘e romte“ zijn is

gerubriceerd in de vier categorieën. Tevens is aangegeven welke overheden (rijk,

zorgvuldigheid en timing van groot belang. Dit vraagt ook van initiatiefnemers

provincie, waterschap of gemeente) aan zet zijn.

nieuwe vaardigheden. Praat met je omgeving. Zorg dat deze kunnen meedenken

Naast het gevoel van urgentie en de behoefte aan hulp van de overheden, die in

over de vorm, de plek van duurzame energieopwekking en zorg dat zij die de

de regionale ateliers sterk naar voren komt, bestaat er onder de deelnemers van

effecten zien of horen ook kunnen participeren.

HOE KAN DE OVERHEID HELPEN?
C O M M U N I C AT I E E N S C H O L I N G: I N F O R M E E R, E NT H O U S I A S M E E R E N L E I DT O P
•

Informeren (urgentie), afstemming/samenwerking tussen overheden

•

Kennis delen (o.m. goede voorbeelden, mogelijkheden)

•

Coachen/begeleiden

•

Opleiden

FINANCIËLE STIMULANS: BIEDT HULP BIJ HAALBAARHEID
•

Belast fossiel meer dan duurzaam (beprijzen CO2, btw differentiatie)

•

Help met voorfinanciering

•

Subsidieer op een voorzienbare basis (bijvoorbeeld met geleidelijke afbouw), maak verschil tussen bedrijven en coöperaties, decentraliseer en
vereenvoudig de subsidiering, geef voorrang aan besparen.

REGELGEVING
•

Communicatie en draagvlakverwerving verplicht onderdeel van elk initiatief

•

Wees mede uit oogpunt van draagvlak zorgvuldig met omgevingsaspecten (ruimtelijk impact en milieukundige impact)

•

Vereenvoudig regelgeving en dereguleer waar mogelijk

STURING
•

Geef sturing aan het uitfaseren van gas (waar centraal, waar decentraal, wat betekent dit voor reserveringen (in de ondergrond) en wat betekent
dat voor de samenleving
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WADDEN

KLEI

ZAND

VEEN

De Provincie Fryslân valt grofweg in vier landschappelijke eenheden te onderverdelen: de Wadden, de zandlandschappen, de veenlandschappen en de kleilandschappen.

11

2. HET LANDSCHAP IS DE BASIS

In zeer grote lijnen bestaat het Friese landschap uit vier gebieden
die elk een andere grondslag/bodem en ontstaanswijze kennen. We
onderscheiden; de kleigebieden, de zandgebieden, de veengebieden en
de Waddeneilanden (met duinen, binnenduinrand en polder). Bij de
vertaling van de uitkomsten van de regionale ateliers blijkt deze basis
leidend voor de kansen voor duurzame energieopwekking. Een indeling
die voor een beperkt deel de organisatorische indeling in regio’s volgt
maar daar ook van afwijkt.

H O O F D L I J N U IT D E AT E L I E R S:
Bij discussie en schetsen in de ateliers blijkt het landschap een belangrijke
basis te zijn. Als we de inbreng in de vorm van de benoemde kansen en de
gemaakte tekeningen over elkaar leggen zijn er verschillen tussen de vier
hoofdlandschappen van Fryslân: klei, zand, veen en wad. Dit zijn verschillen in
ruimtelijke mogelijkheden voor duurzame energieopwekking, in functionele
mogelijkheden (landbouw of landbouw verweven of in afwisseling met recreatie
en natuur) en in de potentiële winst op de verborgen opgave (mestoverschot,
veenoxidatie, kunstmestgift).

Juist op het landschappelijke niveau liggen kansen voor het koppelen van de
energietransitie aan andere landschappelijke vraagstukken. In alle regio’s is

HOE WERKEN WIJ DIT UIT:

bijvoorbeeld gesproken over veranderingen in de landbouw. De landbouwsector

Per landschapstype is de inbreng vanuit de ateliers samengevat onder het kopje

staat voor grote uitdagingen ten gevolge van onder meer de stikstof- en

kansen. De daarbij horende bouwstenen geven de keuzemogelijkheden aan voor

fosfaatproblematiek, de veenweideproblematiek en de gevoeligheid voor ziekten

energiebesparing en duurzame energieopwekking per gebied. Daar waar wij de

en plagen. Agrarische ondernemers zijn de drager van het Friese landschap

inbreng hebben verscherpt of verdiept is een nadere toelichting opgenomen.

en daarmee ook van de belevingswaarde en uitstraling van de klei-, zand- en
veengebieden en (de polders van) de Waddeneilanden. Landbouw, natuur,
recreatie als ook het profiel van verschillende gebieden als waardevol leef-/
woon-/verblijfsgebied komen hier samen.
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HOE BEREIDT EEN BOER ZICH VOOR OP 2050?

bedrijven in de omgeving. Bijvoorbeeld door het dak van zijn stallen beschikbaar

Een boer is en blijft ondernemer, met eigen keuzes in zijn koers. Een duurzame

te stellen voor zonnepanelen.

boer gaat voor circulaire landbouw in samenwerking met de partner(s) die hij

De duurzame boer stopt met het gebruik van kunstmest, verbetert de kwaliteit

of zij zelf kiest. Akkerbouw en veeteelt in onderlinge samenhang en op relatief

van zijn bodem en draagt op die wijze een grote steen bij aan gezonde producten,

korte afstand van elkaar, gebruikmakend van elkaars producten en afvalstoffen.

een gezond en recreatief aantrekkelijk leefmilieu en vermindering van het

Ook zijn er boeren die kiezen voor verbrede landbouw met een eigen mix van

klimaatprobleem.

activiteiten variërend van akkerbouw of veeteelt, landschapsonderhoud,
streekproducten. De klei geeft goede mogelijkheden voor circulaire landbouw

H O E B E R E I DT E E N R E C R E AT I E O N D E R N E M E R
ZICH VOOR OP 2050?

van grootschalige bedrijven in compacte samenwerkingsverbanden. Het zand

De recreatieondernemer ondersteunt lokale producenten door afname en

en de wadden geven goede mogelijkheden voor verbrede landbouw. Het veen

promotie van streekproducten. Hij/zij kiest voor recreatievormen die goed

is een kwetsbaar gebied waar de transitie- en klimaatopgaven breder zijn dan

aansluiten bij het profiel van een gebied. Vervoermiddelen die worden aangeboden

alleen de opgave op het gebied van energie. Duurzame boeren in dit gebied zullen

zijn stil en elektrisch. Gasten worden ontzorgd zodanig dat transportbewegingen

overschakelen op vee in de stal met zeer extensieve beweiding op relatief natte

worden geminimaliseerd. Het vastgoed is optimaal geïsoleerd zodat zo min

gronden, of de omschakeling maken naar natte culturen.

mogelijk energie behoeft te worden gebruikt voor verwarming of koeling.

Overal geldt dat een duurzame boer in samenwerking met zijn partners zijn bedrijf

Duurzaamheid maakt als vanzelfsprekend deel uit van de bedrijfsvoering. De

qua warmte en elektriciteit en grondstoffen op zijn minst zelfvoorzienend maakt.

recreatieondernemer van 2050 deelt zijn duurzaamheidsdoelen met zijn klant: een

In veel gevallen speelt hij ook een rol in de energievoorziening voor woningen of

profiel om trots op te zijn.

natuurbeheer, energieopwekking, recreatie en/of productie en verkoop van

HOE KAN DE OVERHEID HELPEN?

R (R I J K) P (P R OV I N C I E) W ( WAT E R S C H A P) G (G E M E E NT E)

C O M M U N I C AT I E E N S C H O L I N G
•

Straal uit dat duurzaamheid hoort bij het profiel van Fryslân/de gemeente en dat duurzaam opererende ondernemers worden gekoesterd (P,W,G).

•

Continueer en verdiep onderzoek en pilots ten aanzien van de veenweideproblematiek (R,P,W)

FINANCIËLE STIMULANS
•

Zorg dat duurzame energieopwekking ook voor de grootverbruiker interessant wordt (R)

•

Decentraliseer het subsidie-instrumentarium (R>P) en zet in op vereenvoudiging en maatwerk

•

Ga over op CO2 beprijzing (R)

REGELGEVING
•

Kijk opnieuw naar de regelgeving op het gebied van windenergie en zon (P)

•

Overweeg de status van proeftuin (weinig regels, experimenteerruimte, ondersteuning) voor verduurzaming van de landbouw (R,P)

STURING
•

Bepaal in overleg met de sector en andere overheden welk peilbeheer in de periode tot 2050 gehanteerd gaat worden in verband met de
veenweideproblematiek (W, P)
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KANSEN EN BOUWSTENEN KLEIGEBIED
Relatief grootschalig, open en windrijk gebied. Overwegend grootschalige
akkerbouw en veeteelt. Extensieve vormen van recreatie (intensiever in
het Lauwersmeergebied), natuur vooral nabij de kust en in overgangen
naar het water. Landschap met kwelderwallen en vlaktes, enerzijds
kronkelige structuren van dijken en waterlopen, anderzijds meer
rechtlijnige en open inpolderingen.(*)
KANSEN
•

Zelfvoorzienende en energieproducerende grote agrarische bedrijven

•

Circulaire landbouw door zelf gekozen combinaties van akkerbouw en
veeteeltbedrijven

BOUWSTENEN

Zelfvoorzienende melkveehouderij: mest van de koeien wordt in de monovergister omgezet naar

•

Zon op daken

gas. Dit gas wordt in een warmtekrachtkoppeling verbrand en omgezet naar warmte en elektriciteit.

•

Voor zover het dak ontoereikend is; zonneweide in aansluiting op het erf

Hiermee wordt de boerderij energieneutraal. Het restproduct wordt als meststof weer op het land

(gecomprimeerd en niet op grote schaal gezien de betekenis van het gebied

gebracht. Zo ontstaat er een cyclisch zelfvoorzienend systeem.

voor de landbouw)
•

Monovergister gericht op circulair bedrijf/bedrijfscombinatie

•

Opschaling van bestaande turbines qua opbrengst, en afgestemd op het
gebied qua hoogte/diameter: max. 2MW (ashoogte ±60m) i.v.m. aansluiting
op het bestaande netwerk

•

Nieuwe erfturbines mits op voldoende afstand van elkaar en van eventuele
groepsopstellingen (keuze voor zwerm of groepsopstelling). Maat en schaal
passend bij maat en schaal erf: max. 2MW (ashoogte ±60m) i.v.m. aansluiting
op het bestaande netwerk

(*) landschapskarakteristiek is op hoofdlijnen beschreven in overeenstemming met het

Energieleverende akkerbouw: zonnepanelen op het dak, erfturbines en zonnevelden zijn enkele

provinciale rapport “Grutsk op ‘romte”.

mogelijkheden waarmee een boer tevens energieleverancier kan worden.
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Circulaire landbouw; vraag- en aanbod van reststromen en energie worden gekoppeld.
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TOELICHTING

In een landschappelijk te onderscheiden gebied (zoals de kop van de Afsluitdijk, of de

De kleistreek en Wadden hebben veruit de meeste windvang. Eenzelfde turbine

inpolderingen) kan ook gekozen worden voor groepsopstelling in cluster- of lijnvorm.

levert aan de noordwestrand van Fryslân ruim twee keer zoveel op als aan de

De concepten ‘zwerm’ of ‘groepsopstelling’ zijn niet geschikt om door elkaar heen

zuidoostrand.

te gebruiken. Een ruime structurele onderlinge afstand tussen beide voorkomt dat de
ruimte verbrokkelt raakt en de leesbaarheid van de opstellingen verloren gaat. Een aantal

De kleistreek is grootschalig en het meest geschikt voor windenergie. Zon in

algemene spelregels hiervoor zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

veldopstelling is niet uitgesloten maar ligt hier minder voor de hand omdat het
gebied uitstekend landbouwgebied is. Windturbines kunnen in samenhang met
het occupatiepatroon (erven en dorpen) als een zwerm over het landschap liggen.
Natuurlijk vraagt dit om een zorgvuldige inpassing qua plaats en schaal en niet
te vergeten draagvlak. Dit moet op gebiedsniveau nader worden uitgewerkt en
onderzocht (o.m. de onderlinge afstand voor (erf-/dorps)turbines tot elkaar of
tot omliggende bebouwing of landschapselementen, het uitwerken van een goed
proces met de omgeving, vergelijkbaar met sinnetafels). Een geschikt instrument
hiervoor is een 3D-model van het gebied, omdat hiermee de beleving vanaf
maaiveld kan worden getest.

325 windturbines in Fryslân (gemiddeld vermogen 0.5MW per turbine); veruit de meeste
Gemiddelde windsnelheden op 100m hoogte (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

turbines staan in het windrijke productielandschap van het kleigebied (geel gebied).
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Huidige situatie met verdwenen houtwallen

Een 60m hoge windturbine ingepast in het landschap door versterken singelstructuren.

Sfeerimpressie van het zandlandschap, met en zonne-akker en een kleine houten windturbine ingepast in het singellandschap. De beplantingsstructuren op het zandgebied kunnen ingezet
worden voor de inpassing van hernieuwbare energie.
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KANSEN EN BOUWSTENEN ZANDGEBIED
Relatief kleinschalig gebied, elzensingellandschap, plaatselijk bossen,
heideontginningen en landgoederen. Landbouw overwegend kleinschalig
en gemengd met nadruk op veeteelt in combinatie met bijvoorbeeld
recreatie of landschapsonderhoud. Specifiek en bijzonder gebied van
Gaasterland met kliffen, voor het overige microreliëf in de vorm van
dekzandruggen en beekdalen. Recreatie is extensief. In sommige
gebieden in en nabij bossen, is de recreatie intensiever.
KANSEN
•

Verbrede landbouw met (o.m.) de energieopwekking als neventak

•

Boer als beheerder (landbouw, landschap, snoeiafval, recreatie en toerisme,

Aanplant landschappelijke structuren dichtbij waarnemer

energie, waterbeheer)
•

Beëindiging kunstmestgift en verbetering bodemkwaliteit, productie gezonde
streekproducten (woudproducten), circulaire landbouw in samenwerking met
agrarische ondernemers of natuurbeheerders uit de aangrenzende gebieden

BOUWSTENEN
•

Zon op daken

•

Kleinschalige zonneveldjes in combinatie met versterking singellandschap

•

Kleinschalige passende erfturbines (bijvoorbeeld Groninger model),
mits op voldoende afstand van elkaar max. 2MW (ashoogte ±60m) i.v.m.
kleinschaligheid landschap en aansluiting op het bestaande netwerk

•

Energie uit hout (hout uit landschapsbeheer benutten als biomassa voor
energieopwekking)

TOELICHTING
Het zandgebied vangt minder wind. Door de beslotenheid van het landschap zijn
windturbines minder dominant aanwezig dan in open gebieden. Een specifieke
kleinschalige turbine, zoals de Groningse houten turbine, is hier goed inpasbaar.
Middelgrote turbines (max 2MW en 60m masthoogte) kunnen mogelijk ook
goed ingepast worden. Ook hier vraagt dit om uitwerking van ruimtelijke
mogelijkheden/proces op een lager schaalniveau en in 3D.

In het kleinschalige zandgebied liggen er kansen om hernieuwbare energie in het landschap
in te passen en de landschapsstructuren te versterken. De boer kan nevenfuncties
ontwikkelen, streekproducten verbouwen en beheerder worden van landschap en energie.
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Sfeerimpressie van één van de waddeneilanden met hun eigen windturbine en landschappelijk ingepaste zonnepanelen, aan de rand van het eiland.
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KANSEN EN BOUWSTENEN WADDENEILANDEN
Op alle eilanden; karakteristieke solitaire ligging en opbouw in duinen,
binnenduinrand en polder met dijken. Typerend is de eigenheid in
natuur en cultuur, de rijkdom aan landschapstypen en landschappelijke
overgangen. Landbouwbedrijven over het algemeen gericht op
veehouderij veel in combinatie met een neven- of hoofdtak in de
recreatie. Grote betekenis van de recreatie. Dynamiek op alle fronten (eb
en vloed, drukte en rust).
KANSEN
•

Verbrede landbouw met recreatie, landschaps- en natuurbeheer en
energieopwekking als neventak

•

Biodiverse en extensievere landbouw in combinatie met productie van
gezonde streekproducten (wadproducten)

BOUWSTENEN
•

Zon op daken

•

Benutten van dijken voor lintvormige opstellingen van zonnepanelen met
hoge beeldkwaliteit

•

Benutten van kleinschalige op natuurlijke wijze ingepaste zonnevelden op
daarvoor geschikte plekken

•

Mogelijk keuze van het eiland zelf voor één markant gesitueerde turbine met
een hoge beeldkwaliteit en een sterk iconische betekenis

TOELICHTING
Ook op de Waddeneilanden is de windvang hoog. De eilanden zijn eigen in
landschap en cultuur en hebben een uitgesproken natuurlijk en duurzaam profiel.
Net als een vuurtoren kan een turbine ook een markering betekenen. In dit geval
een markering van een gemeenschap die voor haar eigen energievoorziening
zorgt, onafhankelijk van de wal.

De Waddeneilanden worden zelfredzaam. Ze zijn de koplopers in de energietransitie.
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Impressie vernatten veengebied en meekoppelen andere functies; extensieve veeteelt (speciale soorten), biomassateelt, recreatie en natuurontwikkeling als enkele voorbeelden.
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KANSEN EN BOUWSTENEN VEENGEBIED
Open gebied, veenweiden en veenpolders met een grote waterrijkdom,
meren, waterverbindingen, dijken. In dit gebied overwegend
veehouderijen in afwisseling en menging met natuur (weidevogels,
water) en (water-)recreatie. Plaatselijk ook benedenlopen van beekdalen.
KANSEN
•

Vee op stal en zeer extensieve beweiding/natuurbeheer op omliggende
gronden met relatief hoog waterpeil

•

Natte culturen met hoog waterpeil; bijvoorbeeld lisdoddeteelt.

•

Verbrede landbouw in combinatie met zorg/recreatie/energieopwekking

•

Beëindiging kunstmestgift en verbetering bodemkwaliteit

BOUWSTENEN

Peilopzet in het veengebied vertraagt veenoxidatie en biedt kansen voor natuur, recreatie en

•

Zon op daken

alternatieve vormen van natte landbouw: paludiculturen.

•

Opschaling bestaande turbines qua opbrengst, en afgestemd op het gebied
ook qua hoogte/diameter; max. 2MW (ashoogte ±60m) i.v.m. aansluiting op
het bestaande netwerk

•

Energie uit biomassa t.b.v. brandstof of warmte voor lokaal gebruik

TOELICHTING
Boeren op het veen is in zijn huidige vorm geen houdbare koers richting 2050.
Doordat het waterpeil ten behoeve van gebruik en bewerking van de veengronden
kunstmatig laag wordt gehouden, oxideert (verbrandt) het veen en dalen de
bodems in rap tempo. Dit zorgt voor extra CO2 uitstoot, waarmee in de huidige
reductie-opgave nog geen rekening gehouden wordt. Ook zal er steeds meer
energie nodig zijn om de waterveiligheid van het gebied te kunnen verzorgen en
paalrot van de fundamenten van gebouwen te voorkomen.
Het veengebied leent zich qua draagkracht minder voor windenergie dan het
zand- of kleigebied. Er is van oorsprong relatief weinig bewoning in dit natte
gebied. Dit gebied staat voor een grote transformatie waarbij de recreatieve
aantrekkingskracht een belangrijke te behouden en versterken kwaliteit is. De
openheid is groot en er is in sterke mate sprake van een afwisseling of menging

Als het huidig landgebruik (met lage waterpeil) ongewijzigd blijft, zal de bodem verder dalen. Dijken

van de functies landbouw, recreatie en natuur. Mede door dit profiel leent

zullen moeten worden versterkt en gemalen moeten harder pompen. Rondom dorpen en steden zal

dit landschap zich eventueel voor opschaling van bestaande turbines om het

een ringvaart met daarbinnen een hoog waterpeil moeten komen om paalrot van de fundering tegen

rendement te vergroten maar niet voor geheel nieuwe opstellingen.

te gaan. Kortom, veel kostbare maatregelen en een negatief effect op het klimaat.
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De omschreven koers voor het veen is daarom gericht op vormen
waarbij vernatting van de omstandigheden plaatsvindt. De bijdrage

Het leeuwendeel van de broeikasgasemissies in de veehouderij is methaan

aan het klimaatprobleem ligt in de vermindering van de bemaling en

afkomstig uit vee en uit opgeslagen mest dat in overvloed (mestoverschot)

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

aanwezig is. Methaan kan worden afgevangen in stallen (koeien op stal houden).
Ook is het mogelijk om mest via een monovergister om te zetten in methaan
dat wordt verbrand in een warmtekrachtkoppeling, met als output elektriciteit
en warmte. Hiermee kan een veehouderijbedrijf energieneutraal worden. De
melk voor export wordt ingedikt m.b.v. de gewonnen warmte, waardoor de
transportkosten afnemen. De vergiste mest wordt gedroogd en als natuurlijke
meststof op het land gebruikt. Door de mest niet te injecteren maar uit te rijden,
wordt het bodemleven niet verstoord. Het gras wordt gemaaid en gevoerd aan het
vee. Een mooie kringloop en een gezondere bodem zijn het resultaat.

V E R G I S T I N G E N B I O M A S S A VO O R LO K A A L E N E R G I E G E B R U I K
Vergisting van restproducten en afvalstoffen uit de landbouw is een bron van
duurzame energie. Dit is vooral aantrekkelijk als er geen grote transportlijnen
mee gemoeid zijn en er lokale ketens mee gesloten worden.
In de kleigebieden liggen er vooral kansen voor monovergisters die gericht zijn
op het circulair maken van het eigen bedrijf of samenwerkende bedrijven van een
zekere schaal (minimaal 100 koeien). In de zand en veengebieden kan biomassa op
kleine schaal worden ingezet voor lokaal benodigde brandstof of warmte.
Veengebieden met beschermde status (donkerroze): N2000, Nationaal landschap, NNN
en gebieden zonder beschermde status (lichtroze)
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CONCLUSIES LANDSCHAP

RUIMTE

KLEI

ZAND

VEEN

WAD

grootschalige landbouw

kleinschalig landschap

open en waterrijk

kleinschalig, natuurlijk, eigen

slappe, natte bodem
relatief schaars bebouwd

FUNCTIE

productielandschap, landbouw (nu

landbouw in menging met recreatie, (natte) landbouw in afwisseling met

landbouw in combinatie met

en in de toekomst)

natuur

recreatie en in afwisseling met

natuur, recreatie en water

natuur

KANSEN VANUIT
DUURZAME
ENERGIEOPWEKKING

windrijk

O N Z E V E RTA L I N G
VAN DE INBRENG OP
D E AT E L I E R S

Grotere windturbines passen in de

windrijk
zonrijk

Bestaande turbines kunnen

Een iconische door het eiland

grotere schaal van het landschap en passen bij de kleinere schaal van het

Kleinere turbines en zonnevelden

opgewaardeerd worden. Nieuwe

gewenste windturbine is een

zijn kansrijk vanwege windvang.

turbines of zonnevelden liggen hier

mogelijkheid naast kleinschalige

landschap.

Zonnevelden kunnen, maar liggen

minder voor de hand gezien de

goed ingepaste zonnevelden, of

gezien waarde landbouwgrond

De besloten singelstructuur is een

noodzakelijke transformatie naar

lijnopstellingen van zonnepanelen

minder voor de hand. Wel grote

mooie basis voor inpassing (zowel

een nat, recreatief aantrekkelijk

op dijken.

schuurdaken benutten voor

bestaande als nieuw toe te voegen

gebied, met bijvoorbeeld stil en

opwekking zonne-energie

singelbeplanting).

elektrisch varen.

24

De kernen van Fryslân onderverdeeld naar 3 categorieën: donkerblauw = >10.000 inwoners (en dichtheid van > 1000woningen/km2); blauw = 2000 tot 10.000 inwoners;
lichtblauw = < 2000 inwoners. Zwart is overige bebouwing.
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3. KERNEN: KLEIN, MIDDELGROOT EN GROOT

Fryslân telt 10 stedelijke kernen (woningdichtheid >1000/km2 en
inwonertal > 10.000), 38 middelgrote dorpen (inwonertal >2000
en woningdichtheid <1000/km2) en maar liefst 366 kleine dorpen
(inwonertal < 2000). Dorpen hebben vaak meer mogelijkheden
om energieneutraal te worden, vanwege de lagere energievraag
en de beschikbaarheid van ruimte. Aan de andere kant geeft de
woningdichtheid in de stad meer kans om kostenefficiënt te werken;
bijvoorbeeld voor de aanleg van een warmtenetwerk.

H O O F D L I J N U IT D E AT E L I E R S:
In de ateliers is in alle regio’s erkend dat energiebesparing op de eerste plaats
zou moeten komen. Daarnaast is gepleit voor de mogelijkheid om eigen keuzes te
kunnen maken op het gebied van de opwekking van duurzame energie op dorpsof buurtniveau. Eigen keuzemogelijkheden geven de beste grondslag om draagvlak
te bereiken.

HOE WERKEN WIJ DIT UIT:
Aan de hand van de inbreng op de ateliers gaan wij eerst in op de
besparingsmogelijkheden door isolatie van huizen en ander vastgoed. Dit is
in Fryslân een complexe opgave. Er is veel particulier bezit en het gemiddelde
inkomen is relatief laag. De hulp van de overheid is zeker op dit onderdeel keihard
nodig. De opgaven voor kleine kernen, middelgrote kernen en stedelijke kernen
is uitgewerkt met de ambitie om per kern zoveel mogelijk energieneutraal te

Verbeteren isolatie woningen; alle woningen naar een zo hoog mogelijke energielabel.

worden op basis van een zelfgekozen mix. Aan de hand van voorbeeldkernen

In oudere woningen is dit soms beperkt mogelijk; focus op veelgebruikte ruimtes voor

en ruimtelijke draagkracht is gekeken hoe ver we met dit principe voor de

verwarming is een goed alternatief. In sommige gevallen kan afbraak en nieuwbouw nodig

verschillende categorieën komen.

zijn.
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HOE BEREIDT EEN DORP ZICH
VOOR OP 2050?
Dorpsbelangen/buurtbelangen/energiecoöperaties
zijn de platforms voor het gesprek, de
informatievoorziening en de vormgeving van de
energietransitie op lokaal niveau. In de loop naar 2050
zijn dit goed werkende platforms die, geholpen door
de overheid of samen met de buurt, een trekkende rol
spelen. Zij verzamelen kennis, informeren bewoners,
stimuleren collectieve inkoop en aanpak. Zij krijgen
de ruimte en de hulp om een gedragen energiemix
per dorp/buurt vorm te geven. Cruciaal daarin zijn de
mogelijkheid voor bewoners om mee te praten en te
participeren en de zorgvuldigheid waarmee proces,
locatie en vorm worden bepaald.

HOE BEREIDT EEN HUISEIGENAAR
ZICH VOOR OP 2050?
Goed voorbereid zijn op de toekomst begint met
informatie en besef. Het huis van de toekomst houdt
zijn waarde als het op tijd is klaargemaakt voor een
energieneutraal 2050. Dit geldt zeker voor die gebieden
in Fryslân waarvan verwacht wordt dat er sprake is
van krimp. In het huis van 2050 wordt geen energie
verspild; het is optimaal geïsoleerd en ingericht met
Overzicht van een aantal mogelijke energiemaatregelen

energiezuinige apparatuur. En last but nog least; de

op huishoudenniveau. In blauw worden de

bewoner weet hoe belangrijk het is om zuinig te zijn

besparingsmaatregelen weergeven, wat in de tekening

met energie. Hij is trots en tevreden over zijn lage

wand- en glasisolatie betreft. In roze worden de

energielasten. Bij oude (monumentale) huizen waarbij

warmtemaatregelen getoond; omgevingswarmte

volledige isolatie lastig is, worden de meest gebruikte

d.m.v. een warmtepomp, warmte-koude opslag (voor

ruimtes, zoals de woonkamer en keuken, energiezuinig

seizoensfluctuaties), zonne-boilers en een waterstofketel.

gemaakt en overige ruimtes niet of nauwelijks

In groen wordt de warmtevoorziening op basis van

verwarmd.

biomassa getoond. In geel wordt weergegeven wat
betrekking heeft op elektriciteit: PV-panelen en

Het huis van de toekomst is vrij van aardgas. In

elektriciteitsopslag in de accu van een elektrische auto.

stedelijke kernen en daarom heen gelegen dorpen zal
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dit huis veelal aangesloten kunnen zijn op een warmtenet dat gebruik maakt van

Je huis ombouwen vraagt om kennis en kapitaal. Een beperkt deel van de

restwarmte en/of geothermie. In kleine kernen is het (nog) niet rendabel om een

huiseigenaren zal dit zelf oppakken, gesteund door informatie en subsidies

warmtenetwerk aan te leggen en zal de warmtevoorziening decentraal gereld zijn;

van de overheid, het goede voorbeeld van pioniers, het werk van de vele

bijvoorbeeld volledig elektrisch, met zonnecollectoren, met warmte/koudeopslag,

energiecoöperaties die Fryslân rijk is, en bediend door een steeds beter toegeruste

en/of door inzet van een pelletkachel of biogas.

Friese bouw- en installatiesector. Een deel zal gebruik maken van de mogelijkheid
om het verduurzamen van de woning uit te besteden en volledig ontzorgd te

Het huis in 2050 voorziet zichzelf van duurzaam opgewekte energie en heeft,

worden. Dit op basis van een lange termijn afspraak, waarbij energiekosten

als het enigszins kan, ook mogelijkheden voor energieopslag om de pieken en

doorbetaald worden en de besparingsrevenuen op termijn de kosten voor de

dalen in de duurzame energieopwekking op te kunnen vangen. Dit kan door

voorinvesteringen afdekken.

zonnepanelen of –collectoren, door benutting van omgevingswarmte m.b.v. een
warmtepomp en door het benutten van de opslagcapaciteit van de ondergrond
voor warmte/koude en van accu’s van auto’s/boten voor elektriciteit.

HOE KAN DE OVERHEID HELPEN?

R (R I J K) P (P R OV I N C I E) W ( WAT E R S C H A P) G (G E M E E NT E)

C O M M U N I C AT I E E N S C H O L I N G
•

Draag op een eenduidige manier het belang van de energietransitie uit (R,P,G,W)

•

Ondersteun en stimuleer initiatieven voor scholing voor de Friese bouw- en installatiebranche (P,G)

FINANCIËLE STIMULANS
•

Zorg dat (als eerste) besparing van energie wordt gesubsidieerd (R,P,G)

•

Decentraliseer het subsidie-instrumentarium (R>P) en zet in op vereenvoudiging en maatwerk

•

Zorg dat energiecoöperaties een even grote kans hebben op subsidie als een bedrijfsmatige partij (R>P)

•

Biedt hulp bij voorfinanciering op duurzaamheidsinitiatieven die als katalysator kunnen werken (P)

REGELGEVING
•

Zorg dat dorpen hun eigen energiemix kunnen bepalen en help bij een goed procesontwerp en ruimtelijke afweging (R,P,G)

STURING
•

Geef duidelijkheid over het tempo van het uitfaseren van aardgas en de consequenties daarvan (R,P,G)

•

Bepaal waar onderzoek naar en inzet van geothermie wenselijk is, en waar warmteopwekking decentraal nodig is en geef duidelijkheid over dit
onderzoek en de mogelijke koers per gebied (P,G)

•

Reserveer op kansrijke plekken voor geothermie ruimte in de ondergrond (G)

•

Overweeg een verplichte afname (na een bepaalde overgangsperiode) in een middelgrote of grote kern waar een warmtenet wordt aangelegd.
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HOE BEREIDT EEN (PRODUCTIE)BEDRIJF ZICH
VOOR OP 2050?

E N H O E Z IT H E T M E T D E M A ATS C H A P P E L I J K E
VOORZIENINGEN?

Een bedrijf is een onderneming die vooral is gericht op de productie van een

Zwembaden, sportvoorzieningen, scholen en zorginstellingen zijn stuk voor

specifiek product of het leveren van een specifieke dienst. Bij een duurzame

stuk plekken waar veel mensen samenkomen en waar relatief veel warmte en

ondernemer gaat dit in toenemende mate hand in hand met een scherp oog voor

elektriciteit nodig is. Voorzieningen die vooral in de middelgrote en stedelijke

energiebesparing en zorgvuldig gebruik van grondstoffen. De ondernemer van

kernen aanwezig zijn en die vaak onder druk staan. In deze sectoren vinden

2050 heeft een goed geïsoleerd gebouw dat aardgasvrij is en draait op duurzame

daarom veel samenvoegingen plaats. Ruimte en personeel kan bij het stapelen

energie. Deze energie wordt bijvoorbeeld opgewekt met zonnepanelen op het

van functies worden gedeeld. Bestuurders van deze voorzieningen zien in

dak of boven parkeerplaatsen. Ook kleinschalige windturbines op daken kunnen

herhuisvesting een goede kans om hun “huis” optimaal op 2050 voor te bereiden.

daarbij helpen. Afhankelijk van de omvang, het gebied/de ligging van een

Gebouwen worden gedeeld; dat levert besparing op. Daarnaast worden gebouwen

bedrijf zijn soms ook grondopstellingen mogelijk. Te denken valt aan locaties op

en/of parkeervoorzieningen optimaal geïsoleerd en uitgerust met een dak dat

bedrijventerreinen van enige omvang. Natuurlijk gaat dit zorgvuldig, met een

duurzame energie opwekt. Een vooruitziend bestuur ziet ook kansen in koppeling

goed proces, in schaal afgestemd op de schaal van de bebouwing en het terrein en

van (het cluster van) voorzieningen aan lokale opwekking/gebruik van energie.

met goede afstanden tussen turbine en bebouwing, wegen, paden en randen.

Bijvoorbeeld een zwembad gekoppeld aan energie uit hout of aan een bedrijf dat

De ondernemer van 2050 zorgt ervoor dat eventuele restproducten volledig

over restwarmte beschikt. Zo is het mogelijk om gebouwen te verduurzamen en

worden hergebruikt. Zijn eigen productieproces is zoveel mogelijk circulair en

voorzieningen duurzaam in stand te houden.

voor zover nodig zoekt hij zelf zijn partners om ketens rond te krijgen.

HOE KAN DE OVERHEID HELPEN?

R (R I J K) P (P R OV I N C I E) W ( WAT E R S C H A P) G (G E M E E NT E)

C O M M U N I C AT I E E N S C H O L I N G
•

Straal uit dat duurzaamheid hoort bij het profiel van Fryslân/de gemeente en dat duurzaam opererende ondernemers worden gekoesterd (P,W,G).

•

Ondersteun en stimuleer initiatieven voor scholing voor de Friese bouw- en installatiebranche (P,G)

FINANCIËLE STIMULANS
•

Zorg dat duurzame energieopwekking ook voor de grootverbruiker interessant wordt (R)

•

Decentraliseer het subsidie-instrumentarium (R>P) en zet in op vereenvoudiging en maatwerk

•

Ga over op CO2 beprijzing (R)

•

Help besturen van maatschappelijke voorzieningen bij slimme koppelingen met lokale mogelijkheden voor gebruik/opwekking van duurzame
energie (G)

REGELGEVING
•

Kijk opnieuw naar de regelgeving op het gebied van windenergie (P)

STURING
•

Bepaal waar onderzoek naar en inzet van geothermie wenselijk is, en waar warmteopwekking decentraal nodig is (P,G)

•

Geef duidelijkheid over dit onderzoek en de mogelijke koers per gebied (P,G)

•

Reserveer op kansrijke plekken voor geothermie ruimte in de ondergrond (G)

29

KANSEN EN BOUWSTENEN KLEINE DORPEN
tot 2000 inwoners
366 kleine dorpen
±25% van de totale energievraag Fryslân
KANSEN
•

Een klein dorp met een zelf samengestelde energiemix (eventueel
in samenwerking met buurdorpen)

•

Een energieneutraal dorp

BOUWSTENEN
•

Energiebesparing

•

Decentrale warmtevoorziening (van het aardgas af; alternatief
biogas, waterstofketel, benutten omgevingswarmte (zoals warmte
uit oppervlaktewater), warmtekoudeopslag, zonnecollectoren,

Een mogelijke energiemix voor een 100% energieneutraal klein dorp met ±1300 inwoners.

pelletkachel)
•

Duurzame opwekking van energie allereerst door het benutten
van daken, in tweede instantie door een dorpszonneveld of
dorpsturbine in zorgvuldige afstemming van plaats en schaal op
dorp en landschap. Bij de kleine dorpen is een turbine met een
masthoogte tot 60m voorstelbaar (max. 2MW)

•

Duurzame energieopwekking door biomassa alleen voor lokaal
gebruik biogas (warmte) of brandstof

•

Energieopslag (thermisch, mechanisch en chemisch); bijvoorbeeld
warmte-koude-opslag, (auto)-accu’s, omzetting naar brandstof
(bijv.waterstof), vliegwiel, perslucht etc.

Benodigde ruimtebeslag voor hernieuwbare energie, voor een zelfvoorzienend klein dorp met ±1300
inwoners. (data gebaseerd op: klimaatmonitor.databank.nl en het RLI95% scenario van Quintel).
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KANSEN EN BOUWSTENEN MIDDELGROTE DORPEN
2000 - 10.000 inwoners
woningdichtheid < 1000 woningen/km2
35 middelgrote dorpen
±25% van de totale energievraag Fryslân
KANSEN
•

Een middelgroot dorp met een zelf samengestelde energiemix

•

Een energieneutraal dorp

•

(Tijdelijk) benutten van geprojecteerd bedrijventerrein of woongebied voor
energievoorziening

•

Koppelen van isolatie van woningen aan projectmatige transformatie
woningmarkt

•
Een mogelijke energiemix voor een 100% energieneutrale middelgrote dorp met ±5760 inwoners.

Koppelen van grotere voorzieningen zoals een school, sporthal of zwembad
aan duurzame energieopwekking

•

Gebruik en cascadering restwarmte (van hoge naar lage temperatuur).

BOUWSTENEN
•

Energiebesparing

•

Decentrale warmtevoorziening (van het aardgas af; alternatief
biogas, waterstofketel, benutten omgevingswarmte (zoals warmte uit
oppervlaktewater), warmtekoudeopslag, zonnecollectoren)

•

Duurzame opwekking van energie allereerst door het benutten van daken,

•

Duurzame opwekking van energie door een dorpszonneveld (eventueel
tijdelijk of permanent op geprojecteerd bedrijventerrein/woongebied)

•

Duurzame opwekking van energie door dorpsturbine(s) in zorgvuldige
afstemming van plaats en schaal op dorp en landschap. Per locatie moet
onderzocht moet of een opstelling van 2MW turbines (ashoogte 60m) of van
4MW (ashoogte 100m) beter past in of bij het dorp

•

Slimme koppeling van duurzame energieopwekking/ gebruik restwarmte aan
grotere voorzieningen

•

Energieopslag (thermisch, mechanisch en chemisch); bijvoorbeeld warmtekoude-opslag, (auto)-accu’s, omzetting naar brandstof (bijv.waterstof),
vliegwiel, perslucht etc.

Benodigde ruimtebeslag voor hernieuwbare energie, voor een middelgroot dorp met ±5760 inwoners.
(data gebaseerd op: klimaatmonitor.databank.nl en het RLI95% scenario van Quintel).
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KANSEN EN BOUWSTENEN STEDEN
> 10.000 inwoners
woningdichtheid > 1000 woningen/km2
10 steden
±60% van de totale energievraag Fryslân
KANSEN
•

Een zo veel mogelijk energieneutrale stad

•

Onderzoek naar bruikbaarheid van aardwarmte en aanleg van een
warmtenet bij gebleken geschiktheid

•

Koppelen van isolatie van woningen aan projectmatige
transformatie woningmarkt

•

(Tijdelijk) benutten van geprojecteerd bedrijventerrein of
woongebied voor energievoorziening

•

Koppelen van grotere voorzieningen zoals een school, sporthal of

Een mogelijke energiemix voor een ±60% energieneutrale stad (Leeuwarden) met ±96000 inwoners.

zwembad aan duurzame energieopwekking/ gebruik restwarmte
•

Grotere parkeerterreinen overkappen met zonnepanelen voor
energiewinning en verkoeling/beschutting van auto’s

BOUWSTENEN
•

Energiebesparing

•

Centrale warmtevoorziening door warmtenet op aardwarmte

•

Benutten omgevingswarmte (zoals warmte uit oppervlaktewater)

•

Duurzame opwekking van energie door het benutten van daken

•

Duurzame opwekking van energie door zonnevelden (eventueel
tijdelijk op geprojecteerd bedrijventerrein/woongebied)

•

Duurzame opwekking van energie door stadsturbine(s) op grotere
bedrijventerreinen in zorgvuldige afstemming op de omgeving.
Voor grotere bedrijventerreinen lijken (stads)turbines tot 4MW
(ashoogte 100m) haalbaar

•

Slimme koppeling van duurzame energieopwekking/ gebruik
restwarmte aan grotere voorzieningen

•

Energieopslag (thermisch, mechanisch en chemisch); bijvoorbeeld
warmte-koude-opslag, (auto)-accu’s, omzetting naar brandstof
(bijv.waterstof), vliegwiel, perslucht etc.
Benodigde ruimtebeslag voor hernieuwbare energie, voor een stad met ±96000 inwoners. (data
gebaseerd op: klimaatmonitor.databank.nl en het RLI95% scenario van Quintel).
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366 K L E I N E D O R P E N / 25% T OTA A L
( 100% Z E L F V O O R Z I E N E N D )

35 M I D D E L G R OT E D O R P E N / 25% T OTA A L
( 100% Z E L F V O O R Z I E N E N D )

10 S T E D E N
( 60% Z E L F V O O R Z I E N E N D )
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CONCLUSIES DORPEN EN STEDEN
Als samenleving en overheid samen optrekken in de grote opgave die voorligt,
kunnen kleine kernen en middelgrote kernen voor 100% in hun energieopwekking
voorzien. Voor de stad ligt dit moeilijker. De grote bevolkingsdichtheid en
aanwezigheid van bedrijven maakt dat, als optimaal samen op wordt gewerkt,
60% van de opgave kan worden vervuld. In de resterende opgave (de 40% van de
energiebehoefte van de 10 stedelijke kernen) kan niet door het principe van de
zelfvoorzienende erven en kernen worden voorzien.

M AT E VA N
ZELFVOORZIENENDHEID

ELEKTRICITEIT

WARMTE

KLEIN DORPEN

MIDDELGROOT DORPEN

STEDEN

100%

100%

max. 60%

zon op grote daken (schuren + bedrijven)

zon op daken (eerst bedrijventerrein)

zon op daken (alle geschikte daken)

zon op daken (woningen)

zon op daken (woningen)

zonnevelden (evt. tijdelijk op geplande

dorps zonneveld

dorps zonneveld (evt. tijdelijk)

bedrijfsterreinen / woonwijken)

dorpsturbine

zonneveld ingepast in landschap

windparken bij bedrijventerrein

dorpsturbines

stadsturbines (knooppunten/bedrijven)

warmtepomp / omgevingswarmte

warmtevraag-aanbod lokaal koppelen

geothermie

waterstofketel

benutten restwarmte

restwarmte

pelletkachel

warmtepomp / omgevingswarmte

warmtenetwerk (voor distributie)

zonnecollector

(zoals warmte uit oppervlaktewater)

decentrale opties waar nodig

biogas

waterstofketel

warmtekoudeopslag

pelletkachel
zonnecollector
biogas
warmtekoudeopslag
blue diesel

biomassateelt

BRANDSTOF

biogas (uit gft + reststromen landbouw en biomassateelt
natuur)

biogas (uit gft + reststromen landbouw en

blue diesel

natuur)

waterstof

blue diesel
waterstof

waterstof
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versterken/aantakken netwerken
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4. DE NETWERKEN:
DE LOGICA VAN DE 21E EEUW

Onder en soms ook bovengronds telt Fryslân een aantal belangrijke
netwerken voor transport van elektriciteit en gas. Ook zijn er plekken
in het landschap die op dit moment voor (onderzoek ten behoeve van)
gaswinning of verwerking van organisch afval worden benut. Voor de
opwekking en het transport van duurzame energie zijn dit kansen.

H O O F D L I J N U IT D E AT E L I E R S:

De logica van het energiesysteem zal op zijn beurt weer leidend zijn voor de
ontwikkeling van onze toekomstige (energie)landschappen. Plekken waar het
netwerk zwaar genoeg is om grotere hoeveelheden duurzame energie te kunnen
opvangen, zijn (vanuit het energiesysteem gezien) logische aantakkingspunten
voor duurzame energieopwekking. Een voldoende hoge stedelijke dichtheid en
de beschikbaarheid van aardwarmte biedt kansen voor een geothermienetwerk.
De afwezigheid van netwerken vraagt om decentrale maatregelen voor de

Tel op wat er al in bestaande plannen aan duurzame energieopwekking zit.

energievoorziening. Het blind volgen van de logica van het systeem leidt echter

Gebruik de kansen uit het netwerk voor transport van elektriciteit en gas.

niet perse tot ruimtelijke kwaliteit. Daarom zal er bij nieuwe ontwikkelingen

Benut kansrijke locaties waar aanleidingen zijn voor geothermie/restwarmte en

altijd zorgvuldig en met respect voor het landschap (zoals dat in de loop der tijd

voor hergebruik van gaswinlocaties en rwzi’s.

is ontstaan) omgegaan moeten worden. Dus niet overal, maar in aansluiting op

HOE WERKEN WIJ DIT UIT:

dat wat er al is. Zo kan energie een nieuwe betekenisvolle laag in het landschap
worden.

Als eerste hebben wij gekeken naar de bestaande plannen voor duurzame
energieopwekking. Op het schaalniveau van de opgave is er één groot

Het bestaande plan windpark IJsselmeer kan voor een deel voorzien in de vraag

planvoornemen belangrijk en dat is het windpark IJsselmeer. We hebben

van de steden, die niet lokaal kan worden opgelost. Daarnaast onderscheiden

aangenomen dat dit plan wordt gerealiseerd en dat dit voorziet in een deel van de

we mogelijkheden vanuit het elektriciteitsnetwerk, het gasnetwerk en het

vraag die niet in de steden kan worden opgelost. De overige suggesties hebben wij

warmtenetwerk.

verkend en afgezet tegen de draagkracht van het (betrokken) landschap.

ELEKTRICITEITSNET

LOGICA VAN HET ENERGIESYSTEEM

Aan het hoogspanningsnetwerk zijn onderstations gekoppeld; deze vormen

Het Friese landschap is al eeuwen lang gevormd door menselijk handelen, waarbij

de verbindingen en aansluitpunten van het elektriciteitsnetwerk. Daar waar

de logica van het systeem geleid heeft tot het landschap dat we nu kennen;

onderstations aanwezig zijn kunnen projecten groter dan 2MW gekoppeld worden,

mensen zochten een woonplek waar ze droge voeten hielden, maar wel hun water

voor zover daarvoor nog capaciteit aanwezig is. Hier liggen dus kansen voor

en voedsel konden vergaren. Kernen groeiden op strategische plekken uit tot

grotere energieprojecten. We noemen het de stopcontacten van Fryslân. Ook los

steden, dankzij de goede mogelijkheden voor handel.

van de stopcontacten kunnen grotere projecten worden gerealiseerd, maar tegen
hogere kosten, omdat er extra geïnvesteerd zal moeten worden in de bekabeling.
Projecten die kleiner dan 2MW zijn kunnen in principe ook op het onderliggend
elektriciteitsnet aangesloten worden, mits het net ter plekke daarvoor voldoende
mogelijkheden biedt.
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Voor de realisatie van het windpark IJsselmeer zal de landelijke netbeheerder

WARMTENET

TenneT een zware elektriciteitskabel langs de A7 aangeleggen. De kernen langs

Op locaties met voldoende restwarmte of kansen voor geothermie kunnen

deze lijn zijn relatief groot en hebben dus ook een aanzienlijke energievraag.

warmtenetwerken gerealiseerd worden. Veel restwarmte wordt echter al benut

Er ligt een kans de ruimte langs de rijksinfrastructuur (en ruimtereserveringen

in industriële processen, waardoor de beschikbare temperaturen vaak te laag

die daar liggen) te benutten voor zwaardere voorzieningen en hier ook grotere

zijn. Met een industriële warmtepomp kan deze lage temperatuur warmte

duurzame energieprojecten op aan te sluiten. Dit moet in goede afstemming

opgewaardeerd worden tot bruikbare temperaturen. Proefboringen en onderzoek

met het onderliggende landschap waar de A7 als een zelfstandige lijn door

zullen moeten uitwijzen waar en op welke diepte er kansen zijn voor warmte uit

loopt. De stedelijke kernen zouden daarbij aangrijppunt kunnen zijn, met één

geothermie. De warmte (en koude) kan met een warmtenet getransporteerd

of meerdere zonnevelden per kern en/of een windturbineopstelling gekoppeld

worden, volgens het principe van de warmtecascade. Dit wil zeggen dat je

aan de knooppunten en bedrijventerreinen. De kernen worden zo gemarkeerd,

hoge temperaturen eerst inzet voor processen die dat ook echt nodig hebben.

terwijl de continuïteit van en zichtbaarheid op het onderliggend landschap

Vervolgens worden de steeds lager wordende temperaturen benut. Om een

(noordzuidverbindingen in het klei-, veen- en zandgebied) in tact blijven.

warmtenetwerk rendabel te maken voor het verwarmen van woningen, is een
stedelijke dichtheid van groter dan 1000 woningen per km2 gewenst. Echter,

O P W A A R D E R I N G VA N B E S TA A N D E T U R B I N E S

wanneer er 'meegekoppeld' kan worden met andere projecten of investeringen

Fryslân telt op dit moment ±325 windturbines, waarvan de meeste in het windrijke

zijn er meer kansen. Zo kan er bijvoorbeeld overwogen worden om, wanneer het

kleigebied staan. De opbrengst per turbine is momenteel echter relatief laag,

gasnetwerk aan vervanging toe is, over te schakelen op een warmtenet.

omdat er veel verouderde en kleine turbines staan met een gemiddeld vermogen
van slechts 0,5MW. Er ligt een kans om bestaande turbines te vervangen door
moderne turbines met een hogere opbrengst en, afhankelijk van de draagkracht
van het gebied, om hogere turbines toe te staan met een hoger rendement. De
aansluitmogelijkheden zijn hiervoor al aanwezig.

Benutten aansluitmogelijkheid bestaande windturbines voor nieuwe turbines of zonnevelden.

Geothermiepotentie (>50% trefkans 5MWth) en restwarmtepotentie (TJ)
(bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
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GASNET
Op plaatsen waar lokale mogelijkheden zijn voor de productie van biogas van
restproducten uit de omgeving, kan het wenselijk zijn het bestaande gasnet her

CONCLUSIES NETWERKEN

te gebruiken. Biogas kan opgewaardeerd worden tot groen gas en daarna via het
aardgasnetwerk worden verspreid. Dit is vooral aantrekkelijk op plekken waar

1.bestaand planinitiatief IJsselmeer (320MW) als uitgangspunt (3PJ)

de toepassing van aardwarmte (door de lage dichtheden van bebouwing) niet
mogelijk is. In hoofdlijnen betekent dit het gebied buiten de steden en de directe

2.opwaarderen bestaande windturbines: goede mogelijkheid met name in

omgeving daarvan.

kleigebied (4PJ)

G A S W I N N I N G S L O C AT I E S E N R W Z I ’ S

3.langs de rijksinfrastructuur is doorgaans ruimte om de netwerken te

Voormalige gaswinlocaties (of gasonderzoekslocaties) zijn op enkele plekken in

versterken of op bestaande onderstations aan te sluiten. Hier liggen ook

Fryslân relatief los in de ruimte gerealiseerd en ingepast. Daar waar deze plekken

grotere plaatsen met een bovengemiddelde energievraag. Gebruik die

hun functie verliezen, bestaat wellicht een mogelijkheid voor hergebruik. Warmte

plekken voor grotere projecten voor duurzame energieopwekking

kan op voormalige gaswinlocaties uit de diepe ondergrond gewonnen worden
via een gaspijp. Deze warmte kan worden benut om de biomassa te drogen. Een

4.oude gaswinlocaties en RWZI's bruikbare kans vanwege bestaand

co-vergister of supervergister op basis van reststromen uit de omgeving kan (na

gebruik/bestaande inpassing (3PJ)

bewerking of door menging met waterstof) groen gas leveren aan nabijgelegen
dorpen en verspreid gesitueerde woningen. De oude aardgaswinlocaties
(±200) worden zo de toekomstige biogaslocaties, waarbij het netwerk optimaal
hergebruikt kan worden. Nader onderzoek zal de haalbaarheid hiervan moeten
aantonen. Ook een RWZI biedt aanknopingspunten; het slib uit RWZI’s is een kans
voor de productie van biogas of groene stroom. Het Wetterskip heeft hiervoor het
plan voor een centraal bij Leeuwarden gesitueerde Energiefabriek vastgesteld. Dit
plan heeft een potentie van 4 miljoen m3 biogas.

5. aansluitmogelijkheden voor grotere energieprojecten bij onderstations
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Toekomstige situatie: nieuwe mobiliteitsconcepten zoals zelfrijdende auto’s, kleinere bussen, meer (elektrisch) fietsen, kleinere elektrische auto’s, deelauto’s, centraal
parkeren etc. zorgen ervoor dat er ruimte in het straatprofiel ontstaat. Dit biedt kansen voor het vergroten van de kwaliteit van de stedelijke omgeving.
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5. MOBILITEIT EN TRANSPORT:
SLIM, STIL EN SCHOON

Het energiegebruik verdelen we onder in mobiliteit/transport op
de Waddeneilanden en op de wal. Het verschil tussen Wad en wal
is aanzienlijk vanwege het grote aandeel van de veerboot in het
energieverbruik, de geringe automobiliteit (twee van de vier Friese
Waddeneilanden zijn autoluw) en de bijzondere situatie van grote
(seizoensafhankelijke) stromen toeristen en recreanten op de
Waddeneilanden.

H O O F D L I J N U IT D E AT E L I E R S:
Gebruik stille vormen van vervoer mede om het profiel van stilte/rust/gezondheid
voor bewoner en recreant te versterken. Ontzorg de klant en kom tot compacte
vormen van openbaar vervoer. Gebruik de concessies om te verduurzamen. De
(zelfrijdende) elektrische deelauto is naast de (elektrische) fiets voor dunbevolkt
Fryslân een interessant alternatief voor OV en persoonlijk autobezit.

HOE WERKEN WIJ DIT UIT:
Zelfrijdend, stiller en compactere vervoersmiddelen zullen zorgen dat er openbare
ruimte vrij komt. De manier van hergebruik kan bijdragen aan leefbaarheid,
gezondheid en veiligheid zoals verbeeld.

Huidige situatie: de auto neemt veel ruimte in beslag in het stedelijk gebied
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HOE BEREIDT DE SAMENLEVING ZICH VOOR OP
DUURZAME MOBILITEIT EN TRANSPORT IN 2050?
Mobiliteit en transport zijn in 2050 slim, stil en schoon. Dit begint met
bewustzijn. Werknemers kiezen hun woonplaats en vervoermiddel bewust.
(Elektrisch) fietsen en gedeeld vervoer zijn voor Fryslân de belangrijkste vormen.
Werkgevers stimuleren deze vormen van vervoer.
(Elektrisch) fietsen is door optimale inrichting van paden en gratis laad- en
stallingsmogelijkheden zeer populair en draagt bij aan een verminderd gebruik
van auto’s en een verbetering van de persoonlijke gezondheid. Mensen kiezen
daarnaast steeds vaker voor elektrische (zelfrijdende) deelauto’s die digitaal
kunnen worden opgeroepen of gereserveerd. Ook door het gedeelde gebruik neemt
het aantal auto’s geleidelijk af.
Daar waar vervoermiddelen en transport bij de bedrijfsvoering horen, zorgen
Huidige situatie:

bedrijven ervoor dat vervoermiddelen efficiënt worden ingezet en elektrisch rijden
of op duurzame brandstof. Ook hier kunnen samenwerkingen ontstaan. Zo wordt
het bezorgen van pakjes en post door slimme digitale systemen zoveel mogelijk
gecombineerd.
Het vracht- en openbaar vervoer is ofwel elektrisch of rijdt op duurzame
brandstof. De maat van vervoermiddelen wordt optimaal afgestemd op de
vervoervraag.
Elektrische bussen, busjes en boten worden mede benut voor opslag van energie
om pieken en dalen in de energievraag op te kunnen vangen.
Voor recreanten is de groene vakantie eerst nog een keuze maar in de loop
naar 2050 steeds meer gewoon. Recreatieondernemers en vervoerders spelen
hierop in. Het varen in Fryslân wordt elektrisch of maakt gebruik van duurzame
brandstoffen. In recreatief aantrekkelijke, natuurlijke, waterrijke gebieden wordt
elektrisch varen al op korte termijn de norm en versterkt dit het toeristischrecreatieve profiel. In 2050 is Fryslân niet alleen Grutsk op ’e romte, maar ook op
haar gezonde en fietsvriendelijke omgeving!

Toekomstige situatie:

Door deelauto’s, slimme transportsystemen en zelfrijdend vervoer, zijn sommige
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wegen overgedimensioneerd. Vrijkomende ruimte wordt benut om stedelijke

Na het elektrische busvervoer volgen veerboten die volledig varen op

milieus meer verblijfskwaliteit te geven, te vergroenen en waterrobuust te maken.

duurzame brandstof. Ook deze boten worden afgestemd op de nieuwe kleinere

Parkeerpleinen kunnen compacter en zijn voorzien van zonnedaken met het oog

vervoersvraag waarbij het transport van motorvoertuigen over de Waddenzee

op het opladen van elektrische vervoermiddelen. Deze plekken, waar auto accu's

vermindert.

opgeladen worden, kunnen ook de batterijen voor de stad zijn, waarmee pieken in
de elektriciteitsvraag en -aanbod kunnen worden opgevangen.

De ondernemers op de eilanden slaan de handen ineen en maken afspraken
over de termijn van verduurzamen van het wagenpark. Iedere vervanging van

Op de Waddeneilanden wordt de omslag naar slim, stil en schoon als eerste

een vervoermiddel wordt aangegrepen om het vervoer op de eilanden stiller en

ingezet. De eilanden zijn koplopers op duurzaamheid met in het bijzonder

duurzamer te maken. Met de bewoners samen wordt gekeken naar de termijn

mobiliteit en transport. Toeristen en recreanten worden voor wat betreft hun

waarop alle eilander auto’s elektrisch kunnen zijn en hoe het delen van auto’s

bagage en reis volledig ontzorgd. Bagage die aan de wal wordt ingeleverd, wordt

op het eiland of aan de wal gewoon kan worden.

bij bestemming afgeleverd. Een bezoek aan het eiland met een eigen auto was
bij de autoluwe eilanden al uitzondering maar wordt nu voor alle eilanden een

Eilanders dragen met trots het autoluwe, duurzame en stille karakter van hun

zeldzaamheid. Zeker omdat de grotere eilanden een perfect systeem hebben voor

eiland uit.

het gebruik van elektrische auto’s die al op het eiland aanwezig zijn.

HOE KAN DE OVERHEID HELPEN?

R (R I J K) P (P R OV I N C I E) W ( WAT E R S C H A P) G (G E M E E NT E)

C O M M U N I C AT I E E N S C H O L I N G
•

Promoot het profiel van slim, stil en schoon vervoer en transport (R,P,G)

FINANCIËLE STIMULANS
•

Ga over op CO2 beprijzing (R)

•

Overweeg een lager btw tarief voor duurzame brandstoffen (R)

•

Zorg voor oplaadvoorzieningen (laadpalen, waterstoftankstations etc.) (R,G)

REGELGEVING
•

Voor recreatief aantrekkelijke, natuurlijke en waterrijke gebieden; overweeg in overleg met het gebied regelgeving voor elektrisch varen (G)

•

Voor autoluwe eilanden; houd vast aan of versterk het profiel van het eiland (G)

•

Voor de Waddeneilanden; overweeg in overleg met het eiland aanwijzing (van gebieden waar) alleen elektrisch mag worden gereden (G)

•

Benut concessies voor openbaar vervoer (bus, trein, veerboot) voor het verduurzamen hiervan (P, G)

STURING
•

Geef duidelijkheid over het uitfaseren van fossiele brandstoffen (R)
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6. SAMENLOOP VAN KANSEN,
KEUZES EN CONCLUSIES
H E T D O E L : 		

Bij de kernen hebben we vanuit de gemiddelde energieopgave voor de betrokken

Fryslân energieneutraal in 2050

kern (op basis van evenredig deel gezien het inwonertal) geconcludeerd dat kleine

DE MANIER WAAROP:

en middelgrote kernen (inclusief het bijbehorend dorpsgebied) zelfvoorzienend
kunnen zijn voor wat betreft hun energievoorziening. Tevens concludeerden we

Passend bij Fryslân, optimaal gebruikmakend van de organisatiekracht

dat stedelijke kernen voor 60% zelfvoorzienend kunnen zijn voor wat betreft hun

van de samenleving, gestimuleerd, gestut en gesteund door de

energievoorziening.

overheid.

MET ALS FOCUS:

Er is dus nog een opgave op te lossen buiten de kernen; de resterende 40% van
de energiebehoefte van de 10 stedelijke kernen. Met als uitgangspunt dat het

Een draagbare aanpak voor de Friese samenleving en een draagbare

windpark IJsselmeer doorgang vindt, resteert een opgave van 3 PJ elektriciteit, 1 PJ

ruimtelijke vertaling voor het Friese landschap

warmte en 1 PJ brandstof.
Vanwege de focus op draagvlak en draagbaarheid is zelfvoorzienendheid waar het

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn kansen verkend vanuit de
lagen:
•
Landschap; kansen op het niveau van erven per
landschapstype
•
Kernen; kansen op het niveau van de kernen
•
Netwerken; kansen vanuit warmte-, gas- en
elektriciteitsnetwerken, vrijkomende gaswinlocaties en
RWZI’s.

kan uitgangspunt. Nabijheid tussen het opwekken van duurzame energie en het
gebruik daarvan maakt het zonneveld of de windturbine begrijpelijk en leesbaar
en is daarnaast ook efficiënt. Het geeft ook een belangrijke mogelijkheid om
degene die de opstelling zien mee te laten doen in het voorbereidingstraject (zie
hierna het onderwerp proces) en te laten participeren en delen in de revenuen als
zij dat willen.
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1.

2.

3.

Enkele voorbeelden van beeldkwaliteitsprincipes voor windturbines: 1. alle benodigde installaties worden opgenomen in de turbinevoet, geen aparte objecten of hekwerken;
2. alle turbines binnen één opstelling (cluster of lijn) zijn van hetzelfde type; 3. alle turbines binnen een zwerm hebben dezelfde afmeting, kleur en model

D R A A G K R A C H T VA N H E T L A N D S C H A P

Op uitwerkingsniveau is meer nodig om een draagbare inpassing te bereiken.

Als alle benoemde kansen bij elkaar tegelijkertijd worden ontwikkeld, levert

Met als uitgangspunt “Iedereen aan zet” en voortbordurend op de Friese traditie

dit in potentie een verbrokkeling op van de ruimte en een achteruitgang van de

betekent dit:

leesbaarheid en kwaliteit van het landschap. Een wildgroei aan windturbines

•

Nader vooronderzoek op gebiedsniveau waarbij meer gedetailleerde

en zonnevelden van verschillende schaal en type waarbij “verklontering” kan

aanwijzingen ontstaan voor de manier waarop turbines/zonnevelden

optreden en een schaal of variatie kan ontstaan die in het betrokken landschap

kunnen worden gesitueerd en vormgegeven in het landschap. Het gaat

onwenselijk is. Op hoofdlijnen zijn daar al enkele spelregels voor te gegeven:

daarbij o.m. om afstanden tot andere turbines/zonnevelden en tot kernen.

•

bouw kleinschalige windturbines in het kleinschalige landschap van de

Maar ook om type, vorm en inpassing in relatie tot de omgeving en het

zandgronden

daarin voorkomende verkavelings-, beplantings-, dijken-, wegen- en

•

op de klei kunnen in het grootschalige landschap grotere turbines, mits goed
afgestemd op elkaar en op de patronen in de omgeving

•
•

•

bebouwingspatroon.
•

Een goed proces vergelijkbaar met dat van de keukentafel/sinnetafel.

op de Wadden is per eiland een goed vormgegeven eigen eilandturbine
mogelijk)

Vanuit de focus op draagvlak en begrip (zoveel mogelijk opwekken waar de energie

houd voldoende afstand tussen grote(re) opstellingen en zwerm (dorps-

ook wordt gebruikt) is het uitgangspunt primair:

en erfturbines en opwaardering bestaande turbines). Voor turbines met

1.

Fryslân benut de mogelijkheden op land en niet op zee;

masthoogte van 100m treedt interferentie op als afstand kleiner is dan

2.

Kleine en middelgrote kernen worden zelfvoorzienend volgens eigen

5-7km. Bij lagere turbines kan die afstand kleiner zijn, dit dient nader

gekozen energiemix, eventueel in samenwerking met nabijgelegen erven.

onderzocht te worden.

Hetzelfde geldt voor stedelijke kernen, maar dan in een percentage van 60%

voorstellen moeten op gebiedsniveau uitgewerkt en onderzocht worden, o.a.
in 3D-studies

zelfvoorzienend;
3.

Erven circulair en zelfvoorzienend al dan niet in samenwerking met zelf te
kiezen partnerbedrijven in de direct omgeving.

Ook zijn er op hoofdlijnen een aantal spelregels over beeldkwaliteit te geven:
•

turbines binnen zelfde opstelling hebben gelijke maat en type

In tweede instantie gaat het om de extra’s nodig om in de vraag van de stedelijke

•

alle benodigde installaties worden opgenomen in de turbinevoet, geen aparte

kernen te voldoen. Onderverdeeld naar elektriciteit, warmte en brandstof zijn

objecten

daar keuzes voor (zie volgende pagina):

•

hekwerken rondom turbinevoet dienen te worden voorkomen

•

inpassingsprincipes voor zonnevelden zijn reeds opgesteld door de provincie
in de studie ‘Sinnestroom, de ruimtelijke kwaliteit van zonnestroom in het
Friese landschap’ (Atelier Fryslân, 2011)
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E L E K T R I C I T E I T : ± 3 PJ
•

De energieproductie als neventak bij het agrarische bedrijf

•

Opwaarderen huidige windturbines: 4PJ

•

Energiesnelweg A7: benut aansluitmogelijkheden langs de A7 rondom de
kernen.

•

Extra (grootschalige) windparken / zonnevelden bij onderstations, vlakbij de
kernen.

W A R M T E : ± 1 PJ
•

Waterstofketels: waterstof kan via elektrolyse geproduceerd worden. Hier
is (extra) elektriciteit voor nodig. Het rendement bij omzetting is ±75%. De
toename van de elektriciteitsvraag ten gevolge hiervan is niet meegenomen
in bovenstaand schema.

•

Warmtenetwerken (geothermie / restwarmte); ook voor middelgrote dorpen.

•

Biogas: co-vergistingsinstallaties op oude gaswinplekken (200x): 3PJ

CONCLUSIE

•

Biogas: vergisten restafval RWZI installaties

De energietransitie Fryslân is een enorme opgave die veel van mensen

B R A N D S T O F : ± 1 PJ

vraagt. Waar overheid en samenleving beiden hun rol pakken is het
niettemin een haalbare opgave waarmee we stap voor stap 100% duurzame

•

Blauwe diesel / biodiesel

energie kunnen bereiken. Daarnaast heeft Fryslân de kans om een

•

Waterstofmotoren

structurele extra bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem door via

•

Biogas: co-vergistingsinstallaties op oude gaswinplekken (200x): 3PJ

circulaire bedrijfsvoering, afbouwen van het kunstmestgebruik en aanpak

•

Biogas: vergisten restafval RWZI installaties

van de veenweideproblematiek ook de verborgen opgave van CO2 en
methaanreductie aan te pakken.
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BIJLAGE 1: TOELICHTING SOCIALE KAART

E N E R G I E C O Ö P E R AT I E S
NOORDWEST FRYSLÂN

ZUIDOOST FRYSLÂN

NOORDOOST FRYSLÂN

Nij Altoenae Energie Neutraal, Oude Bildtzijl

Krigel Nij Beets

Mei-inoar Grien, Marrum

Bildtse Stroom, Sint Anna Parochie

Cooperatie Aenwirden

Encotor, Energiecooperatie Ternaard

EKON, Slappeterp

Wijnjewoude Energieneutraal

Ecodon, Energiecooperatie Dongeradeel

Fryske Flinter, Oosterbierum

Lokale energiecoöperatie Opsterland

Energzjykooperaasje Westergeast

Coöperatie Energie Kûbaard u.a.

Energiecoöperatie de Eendracht

Trynergie, energzjykooperasje Trynwalden

Energie Coöperatie Spannum

Ooststellingerwerf

LEF, Feanwâlden

GrienEko (Baard e.o.)

Energzjy Kooperaasje Aldeboarn

EcBU, Buitenpost

Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein

Duurzaam Akkrum Nes

Enerzjykoöperaasje Garyp

Enerzjy koöperaasje Easterwierrum

Harkema energie neutraal

Wommelser Enerzjy Koöperaasje

ZUIDWEST FRYSLÂN

Energiek Goutum

Duorsume enerzjy Boalsert

Energiecoöperatie Achter de Hoven

Poppenwier Energie

WADDEN

Energiecoöperatie Westeinde

Terherne de Poask

Amelander Energie Cooperatie

Marsumer Enerzjy Koöperaasje

Energiecoöperatie IJlst e.o.

Terschelling Energie

Weidumer Enerzjy Koöperaasje

Duurzaam Heeg

De Sintrale Schiermonnikoog

Boksum Energie(k)

Energie koöperaasje Woudsend

Energiewerkgroep Feinsum

Idskenhuizen e.o. Doniawerstal

Energiecooperatie Berltsum/Wier

Energiecoöperatie Gaasterland

Wynroas Reahus (wind)

Dorp Centraal, energiecoöperatie buitendorpen

Stichting E10 (windlandschap Noordoost Fryslân)

Lemsterland
Cooperatie Pingjum

Bron: website Us Kooperaasje (leden, zwarte namen) en aanvullingen op het gebied van energiecoöperaties op de avonden atelier energie en ruimte (blauwe namen)
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ENKELE VOORBEELDEN VAN FRIESE
I N IT I AT I E V E N E N I N N OVAT I E S
(U IT AT E L I E R S)
E N E R G I E B E S PA R I N G

Energieneutrale school met houtkachel, grijswatercircuit en school-vision Ameland (2013);

Túk Wenjen en Energiesprong, gemeentelijke programma’s om energiebesparing te

45 (woningen en bedrijven) methaanbrandstofcellen op Ameland (2013);

stimuleren.

Zonnepark van 10 ha op Ameland (2015);

Lokale Esco gericht op energiebesparing, gemeentelijke programma NO Fryslân

OVERIGE

om bewoners te ontzorgen bij verduurzaming van de woning. Bewoners blijven hun

Monovergister Hinnaard (Pieter Heeg)

energierekening betalen, waarmee de voorinvestering door derden worden terugbetaald.

Regionale netwerk mestkringen en monovergisting Campina.
Gezondere bodems

TRANSPORT EN MOBILITEIT
Terschelling: Watt car project, slim systeem van elektrische deelauto’s die je via een app op
je telefoon kan reserveren en die verspreid over het eiland in de openbare ruimte staan
Heeg: de Stille boot in Heeg een onderneming die zich volledig op promotie, verkoop,
verhuur en verbouw van elektrisch varen richt.
Hybride bedrijfswagen

DUURZAME ENERGIEOPWEKKING
Grote zonnedaken:
•

Bildtse stroom: een vrijwilligersinitiatief dat onder meer 7 Bildtse daken met
zonnepanelen belegd. Bewoners kunnen zonnepanelen kopen en een korting krijgen
op hun energierekening.

•

Een soortgelijk initiatief is opgezet door energiecoöperatie De Sintrale op
Schiermonnikoog. Een boer stelt zijn dak beschikbaar voor bewoners van het
beschermde dorpsgezicht die zelf weinig mogelijkheden hebben op hun dak. Via de
aankoop van certificaten schaffen zijn zonnepanelen aan voor een periode van 15 jaar.
Nadien zijn de revenuen voor de boer.

Ternaard en de dorpsmolen.

Tieluk Waterstofketels
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BIJLAGE 2:
UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENINGEN

UITGANGSPUNTEN WINDENERGIE

O P W A A R D E R E N B E S E TA A N D E T U R B I N E S ( V O O R W I N D / Z O N )

Opbrengst (PJ) = vermogen(MW)*Vollasturen*3,6/10

Fryslân telt op dit moment ±325 windturbines

Vermogen van 1 windturbine = ±4MW (kan variëren, afhankelijk van type turbine)

Gemiddeld vermogen = 0,5MW

Vollasturen = ±2100 - 3000, afhankelijk van de locatie

Opwaarderen naar gemiddeld 2MW per aansluiting

6

50% windenergie / 50% zonne-energie

UITGANGSPUNTEN ZONNE-ENERGIE

Potentiële opbrengst = 1,5PJ (zon) + 2,5PJ (wind): 4PJ.

Opbrengst (PJ) = kWh/m2/j*oppervlakte*3,6*(10-9) *fractie bedekt oppervlak (±0,33)
1m2 PV = ±125kWh/j

E X T R A P O L AT I E V O O R B E E L D U I T W E R K I N G E N

1m2 zonnecollectoren = ±640kWh/j

Om tot een inschatting van de totale opbrengst voor de provincie te komen, is op basis

1ha PV = 125kWh*10.000m2/3 = 416666,67kWh

van de voorbeelduitwerkingen een extrapolatie gedaan, naar rato van het aantal inwoners.

1ha PV = 416666,67kWh = 0,0015PJ

De data hiervoor is afkomstig van de Friese Milieufederatie. Data van woningdichtheden
(waarmee kansen voor warmtenet is bepaald) is afkomstig van het CBS. Uit de ateliers

U I T G A N G S P U N T E N S I T U AT I E 2015

kwam de vuistregel naar voor dat een dichtheid >1000woningen/km2 nodig is voor een

Op basis van data afkomstig van klimaatmonitor.databank.nl

renadabele warmtenet.

Tot op gemeenteniveau nauwkeurig.

OVERIGE UITGANGSPUNTEN
U I T G A N G S P U N T E N S I T U AT I E 2050

Informatie over biomassa, geothermie, restwarmte, energiepotenties en restricties zijn

Op basis van de Quintel RLI95% CO2 reductie scenario.

afkomstig van de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit is openbare en veel

Meer informatie: https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/423882

gebruikte data.

UITGANGSPUNTEN CO-VERGISTING
Opbrengst centrale co-vergister: 500kW
Uitgaande van 8766 vollasturen: 0,01566PJ / installatie
±200 oude boorlocaties (TNO), max theoretisch potentieel: 3,1PJ
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