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95% 
minder 
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Het KLIMAATAKKOORD voor inwoners van FRYSLÂN in het kort
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2030:
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van 9,1 Mt per jaar 
met 49 procent 

verminderen

25 procent minder 
energiegebruik 

33 procent meer 
lokaal opgewekt

   Totale 
CO2-uitstoot 



Wat betekenen de maatregelen voor de 
burgers van Fryslân?
Veel burgers maken gebruik van een vorm van vervoer. Ze 

beschikken zelf over een auto of ze maken gebruik van het 

openbaar vervoer. Mobiliteit heeft daarmee invloed op een 

groot deel van de burgers. Het doel is om in 2030 alleen 

duurzame auto’s op de markt te brengen. Auto’s op fossie-

le brandstof verdwijnen langzaam. Op dit moment is de in-

vestering voor het aanschaffen van een elektrische auto te 

hoog. Stimulerende regelingen en het beschikbaar komen 

van tweedehands elektrische auto’s moeten duurzame au-

to’s voor meer burgers bereikbaar maken. 

Daarnaast richt het Klimaatakkoord zich op het veranderen 

van de mindset door het geven van voorlichting en het in-

zetten van publiekscampagnes. Omdat een groot deel van 

het personenvervoer werkgerelateerd is, spelen werkge-

vers ook een belangrijke rol in gedragsverandering. Burgers 

kunnen gebruik maken van stimulerende maatregelen die 

werkgevers aanbieden.

Wat betekenen de maatregelen voor de 
burgers van Fryslân?
Wonen speelt een grote rol in het leven van veel mensen. 

Maatregelen die worden getroffen op basis van het Klimaat-

akkoord, kunnen dus grote impact hebben op het leven. Het 

kan in eerste instantie veel stress opleveren, omdat er ver-

anderingen optreden die niet voor iedereen te overzien zijn. 

Burgers kunnen ervoor kiezen om in eerste instantie hun 

woning niet te verduurzamen. De verwachting is dat een 

huishouden met een gemiddeld verbruik er dan op korte 

termijn in financiële zin niet op achteruitgaat. De kosten voor 

gas gaan in de toekomst echter omhoog. Door te investeren 

in verduurzaming wordt de energierekening lager. Subsidies 

en regelingen kunnen de investeringskosten verzachten.

Wat betekenen de maatregelen voor de 
burgers van Fryslân? 

In principe hebben burgers weinig invloed op de ontwikke-

lingen die zich voordoen in de industriesector. De maatregelen 

in de industrie kunnen echter wel effect hebben op het leven 

van burgers. Door de overgang naar een circulaire industrie 

ontstaat een schonere lucht en kan de natuur veranderen. Dit 

heeft invloed op de gezondheid en het welzijn van burgers. 

Bovendien kunnen gebouwen en woningen in aanmerking 

komen voor restwarmte, wat voor de lokale industrie een 

kansrijke bron van warmte is. De restwarmte die vrijkomt bij 

industrie, stookovens en elektriciteitscentrales kan op deze 

manier gebruikt worden om gebouwen en woningen te 

verwarmen.  

Gebouwde omgeving

> 1,5 miljoen huizen verduurzamen
> 3,4 Mt minder CO2-uitstoot

> alle nieuwe auto’s emissieloos
> 7,3 Mt minder CO2-uitstoot

> (voedsel)industrie verwarmt elektrisch, CO2-efficient
> 14,3 Mt minder CO2-uitstoot

> 8 miljoen huizen verduurzamen > emissieloos is de norm > industrie is circulair, 0% CO2-uitstoot

LANDELIJK DOELEN 2030 LANDELIJK DOELEN 2030 LANDELIJK DOELEN 2030

LANDELIJK DOEL 2050 LANDELIJK DOEL 2050 LANDELIJK DOEL 2050

Het KLIMAATAKKOORD per THEMA

Mobiliteit Industrie
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Wat betekenen de maatregelen voor de 
burgers van Fryslân?
Iedereen gebruikt energie en daarmee treffen de maat- 

regelen (bijna) alle burgers. De overgang naar hernieuwbare 

bronnen kan in eerste instantie duurder uitpakken voor bur-

gers. Hier staat tegenover dat burgers zelf duurzame ener-

gie kunnen opwekken. De investering die gedaan wordt, kan 

de energie goedkoper maken. Ook het besparen van ener-

gie wordt aantrekkelijker. Hiervoor zijn subsidies beschik-

baar zoals voor het isoleren van het huis en de aanschaf van 

een warmtepomp.

Wat betekenen de maatregelen voor de 
burgers van Fryslân?
Burgers hebben in principe weinig invloed op landbouw en 

landgebruik wanneer ze niet werkzaam zijn in deze sector. 

Op kleine schaal kunnen ze echter wel bijdragen aan meer 

biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin of een 

bijvriendelijke tuin. 

De veranderingen die worden doorgevoerd in landbouw en 

landgebruik leveren uiteindelijk voor burgers een diverse, 

schone natuur op waar aandacht is voor rust en ruimte. Door 

de aanleg van nieuwe bossen en natuurparken aan de ene 

kant en het verlagen van de CO2-uitstoot aan de andere 

kant, ontstaat meer balans in de natuur, waardoor er meer 

ruimte komt voor biodiversiteit. Uiteindelijk heeft dit effect 

op de gezondheid van burgers, zowel psychisch als fysiek. 

> balans in uitstoot van broeikasgassen en 
   productie hernieuwbare energie en 
   biomassa
> 3,5 Mt minder CO2-uitstoot

> 70 – 80% opwekken met groene energiebronnen
> 20,3 Mt minder CO2-uitstoot

> CO2-vrij elektriciteitssysteem

LANDELIJK DOELEN 2030 LANDELIJK DOELEN 2030

LANDELIJK DOEL 2050

Landbouw en 
landbouwgebruik Electriciteit

Het KLIMAATAKKOORD per THEMA
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HET KLIMAATAKKOORD 

IN BREDER PERSPECTIEF 

2015: VN Klimaatakkoord Parijs
Het doel is de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden 

Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, met een streefwaarde 

van anderhalve graad. Het VN Klimaatakkoord Parijs is ondertekend door 195 

landen. In 2016 is het VN Klimaatakkoord Parijs ondertekend door Nederland.

2030: minder uitstoot broeikasgassen 
Op basis van het VN Klimaatakkoord Parijs hebben de EU-lidstaten afgesproken 

dat de EU in 2030 minimaal 40 procent minder broeikasgassen mag uitstoten. 

De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de 

gestelde doelen. Nederland streeft naar een reductie van 49 procent in 2030.

Mondiale ontwikkelingen Europese ontwikkelingen

Zowel op mondiaal, Europees als nationaal niveau zijn er 

afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen 

(CO2) te verminderen. In relatie tot het Klimaatakkoord is 

daarbij het onderstaande van belang:
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HET KLIMAATAKKOORD 

IN BREDER PERSPECTIEF 

2013: Energieakkoord
Het Energieakkoord bevat afspraken over energiebesparing en opwekking van 

duurzame energie. Dit akkoord is gesloten door 47 organisaties, waaronder 

werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke or-

ganisaties en financiële instellingen.

2018: Urgenda-uitspraak
Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat Nederland eind 2020 ten op-

zichte van 1990 25 procent minder broeikasgassen moet uitstoten. Het kabinet 

heeft zich geconformeerd aan deze gerechtelijke uitspraak.

2018/2019: Klimaatwet
Deze wet stelt vast met hoeveel procent de uitstoot van broeikasgassen in Ne-

derland moet worden verminderd. Het streefdoel is 49 procent minder uitstoot 

in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 moet er 95 procent minder uitstoot zijn. 

Zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben inmiddels ingestemd met de Kli-

maatwet. 

Klimaatplan
Het Klimaatplan is gebaseerd op de Klimaatwet en bevat de hoofdlijnen van het 

kabinetsbeleid om de doelstellingen uit de Klimaatwet te realiseren. Het Kli-

maatplan wordt om de vijf jaar bijgesteld.

2019: Klimaatakkoord
Op basis van het VN Klimaatakkoord Parijs en de Klimaatwet worden in het Kli-

maatakkoord concrete maatregelen beschreven om de uitstoot van broeikas-

gassen te beperken. Het Klimaatakkoord beschrijft wat er aan maatregelen nodig 

is om de gestelde doelen te behalen. Het Klimaatakkoord is tot stand gekomen 

door gesprekken tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

2030: minder uitstoot broeikasgassen 
Op basis van het VN Klimaatakkoord Parijs hebben de 

EU-lidstaten afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 

40 procent minder broeikasgassen mag uitstoten. De 

Europese Commissie toetst de klimaatplannen van 

de EU-lidstaten aan de gestelde doelen. Nederland 

streeft naar een reductie van 49 procent in 2030.

Nationale ontwikkelingen

Regionale ontwikkelingen
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HET KLIMAATAKKOORD 

IN BREDER PERSPECTIEF 

Regionale Energiestrategie
De nationale afspraken uit het Klimaatakkoord worden in 30 

regio’s, waaronder Fryslân, in de Regionale Energiestrategie 

(RES) geconcretiseerd. De RES houdt zich vooral bezig met 

de Gebouwde omgeving en Elektriciteit. Dit betreft ook de 

maatregelen die effecten hebben voor de burgers. Provin-

cies, waterschappen en gemeenten hebben op regionaal 

niveau ruimte om invulling te geven aan de energietransi-

tie. De RES richt zich in het bijzonder op de opwekking van 

duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde om-

geving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infra-

structuur. 

De RES valt in Fryslân samen met de provinciegrenzen. In 

Fryslân ligt de CO2-uitstoot op een niveau van 9,1 Mt per 

jaar. Dit is bijna 5 procent van de uitstoot in Nederland. Door 

het hoge landbouwgebruik, ligt de uitstoot van lachgas 

(N2O) en methaan hoog. 
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GEBOUWDE 
OMGEVING 
De Gebouwde omgeving gaat over de transfor-

matie naar duurzame woningen en gebouwen. 

Hiermee is het een onderwerp dat burgers in 

hun alledaagse leven treft. Woningen moeten 

worden geïsoleerd en duurzaam worden ver-

warmd. Er moet schone elektriciteit worden 

gebruikt en idealiter moeten woningen dit zelf 

kunnen opwekken. 

Alternatieve opties 
voor duurzame  

warmtebronnen:
Geothermie
Aquathermie

Duurzame restwarmte
Duurzame elektriciteit

90 
miljoen subsidie
Energiebesparing 
in Eigen Huis voor 
burgers met een 

eigen woning

t/m 
2030

1 
miljard subsidie

Duurzame Energie 
voor alle burgers

t/m 
2030

400 
miljoen subsidie

Programma 
Aardgasvrije Wijken

1,5 
miljoen
huizen 

verduurzaamd

8 
miljoen
huizen 

verduurzaamd

G E B O U W D E  O M G E V I N G 

93 
miljoen advies

en ondersteuning 
voor burgers met 
een eigen woning

2019/2020 2030 2050
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ISOLEREN

WARMTE- 
POMP

ELEKTRISCH
VERWARMEN

DUURZAME 
WONINGEN

Wat wil Fryslân?

Het doel voor 2030 is dat 1,5 miljoen huizen in 
Nederland zijn verduurzaamd. Dit kan met een 
warmtepomp. Voor Fryslân betekent dit con-
creet dat 25 procent (75.000) van de woningen 
een hybride warmtepomp heeft. Hiervoor moet 
een woning deels geïsoleerd zijn. Bij volledige 
isolatie is een volledige warmtepomp duurza-
mer. Het doel is om 15 procent (45.000) van de 
woningen te isoleren en elektrisch te verwar-
men. Burgers kunnen subsidie aanvragen voor 
de warmtepomp (Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland), zodat de kosten niet volledig 
voor hun rekening komt. 

Een warmtepomp kan verschillende bronnen 
hebben: lucht, bodem of water. Fryslân heeft als 
doel om 15.000 woningen en 5 procent van de 
bedrijfsgebouwen aan te sluiten op een geo-
thermisch warmtenet. Gebruik van geothermie 
of aardwarmte heeft als voordeel dat het ook 
kan koelen.



Iedereen 
doet mee!
Duurzaam wonen zorgt niet alleen voor minder 
CO2-uitstoot, maar levert ook meer woonplezier 
en wooncomfort op. Om dit te bereiken is de in-
zet van iedereen nodig. Niet alleen bouwbedrij-
ven, verhuurders en overheden, maar ook bur-
gers. Hierbij gaat het op individueel niveau over 
het aanschaffen van een warmtepomp, maar op 
collectiefniveau over inrichting van bijvoorbeeld 
een wijk. Een gemeente bepaalt in haar uitvoe-
ringsplan wanneer en hoe een wijk van het aard-
gas afgaat en welk alternatief wordt gekozen. 
Burgers kunnen hierin meedenken en zo samen 
met buren werken aan een duurzame wijk/dorp.

Op korte termijn gaan de lasten voor bewoners 
omhoog. Wat we minder willen, wordt meer be-
last. Wat we meer nodig hebben, dat wordt juist 
minder belast. Burgers die nog gebruik maken 
van aardgas, krijgen dus een hogere energie-
rekening. Bij overgang naar duurzame energie 
worden de energietarieven lager en treedt er 
lastenverlichting op. Over het algemeen zijn de 
regels voor woningen die gebouwd zijn voor de 
tweede wereldoorlog, minder strikt dan voor 
woningen uit de jaren ‘90 van de vorige eeuw. 

Nieuwbouw

Nieuwe gebouwen met een bouwvergunning die is afgegeven na 1 juli 2018 krijgen 
geen gasaansluiting meer. Bij reeds goedgekeurde projecten van voor deze datum 
wordt zoveel mogelijk gekeken of ze aardgasvrij kunnen worden gemaakt.

Voor burgers met een 
eigen woning en Ver-
enigingen van Eigenaren 
(VvE) komen gunstige le-
ningen en subsidies voor 
het verduurzamen van 
woningen en complexen. 
Financiering wordt ge-
koppeld aan een woning 
zelf. Wanneer de woning 
wordt verkocht, wordt 
de financiering overge-
nomen door de nieuwe 
eigenaar. Daarnaast kun-
nen banken rentekorting 
geven op hypotheken.

Het kabinet heeft geld 
vrijgemaakt om ervoor 
te zorgen dat de ener-
gierekening in 2021 
niet stijgt. Op langere 
termijn gaan de kosten 
echter omhoog als er 
niks wordt gedaan. De 
kosten voor gas stijgen 
namelijk. De door wo-
ningeigenaren gedane 
investering wordt ge-
compenseerd door la-
gere energiekosten.

Burgers met een eigen 
woning en gebouwei-
genaren worden ont-
zorgd door het geven 
van advies, uitvoe-
ring en financiering. 
Er wordt een digitaal 
platform opgezet waar 
vraag en aanbod bij el-
kaar worden gebracht. 

Makelaars en taxateurs 
spelen ook een rol in 
verduurzaming. In het 
taxatierapport wordt 
aangegeven welke 
maatregelen burgers 
met een eigen woning 
kunnen nemen om hun 
woning te verduurza-
men, welke investe-
ringen hierbij horen en 
wat het beste plan van 
aanpak is. 

Woningeigenaren

G E B O U W D E  O M G E V I N G 

Huurders en  
verhuurders

Huurders hebben niet de vrijheid om 
te bepalen hoe ze hun woning aan-
passen; zij huren immers hun woning 
van een collectieve of individuele 
woningeigenaar. Om verhuurders te 
stimuleren om hun woning te ver-
duurzamen, worden een aantal maat-
regelen getroffen. Slecht geïsoleerde 
woningen krijgen bijvoorbeeld een 
lagere maximale huurprijs, waardoor 
een eigenaar minder huur kan vragen 
voor een woning. Bovendien worden 
verhuurders verplicht om de woning 
te verduurzamen op het moment dat 
een gemeente besluit om een wijk 
aan te pakken.  
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EURO ENERGIE
ONDER- 

STEUNING

Geen gasaansluiting 
meer in nieuwbouw

Steeds minder gas nodig
Minder gasboringen

Lager risico op aardbeving problematiek

1 juli 2018



MOBILITEIT
Mobiliteit raakt een groot deel van de burgers. 

De visie is zorgeloze mobiliteit voor alles en ie-

dereen. Bereikbaar en toegankelijk voor jong, 

oud, arm, rijk, valide en mindervalide burgers. 

Gebieden zijn leefbaar en goed ontsloten en in 

dorpen is mobiliteit de schakel tussen wonen, 

werken en vrije tijd. In steden is een optimale 

doorstroom en worden slimme en duurzame 

oplossingen ingezet. Mobiliteit is betaalbaar, 

veilig, comfortabel, makkelijk en gezond. 

M O B I L I T E I T
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VERKENNEN 
BEKOSTIGING

VERDUUR- 
ZAMING  

PERSONEN  
MOBILITEIT

VERDUUR- 
ZAMING 

LOGISTIEK

STIMULEREN 
ELEKTRISCH
PERSONEN-

VERVOER

ZORGELOZE 
MOBILITEIT

DUURZAME 
ENERGIE- 
DRAGERS

Landelijke  
pijlers 
voor  

mobiliteit
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Stimuleren elektrisch  
personenvervoer

Iemand die een elektrische auto heeft, moet overal 
de accu op kunnen laden. Het moet niet zo zijn dat ie-
mand onderweg een lege accu heeft en daardoor niet 
meer verder kan reizen. Tevens moet waterstof overal 
in Nederland beschikbaar zijn. Leasebedrijven worden 
gestimuleerd om over te stappen naar elektrisch rijden 
en burgers worden gestimuleerd om een auto te delen. 
Ook de motorische tweewielers worden aangepakt en 
gaan over naar elektrisch. Over enige tijd komen steeds 
meer tweedehands elektrische auto’s te koop, waardoor 
het gemakkelijker en betaalbaarder wordt om een elek-
trische auto aan te schaffen. Subsidieregelingen en een 
lagere belasting voor personenauto’s en motorrijwielen 
(Bpm) en motorrijtuigenbelasting (Mrb) stimuleren de 
aanschaf van een elektrische auto.

Verduurzaming logistiek

In steden worden zero-emissiezones vastgesteld voor 
goederenvervoer. Dit betekent dat er geen vrachtwa-
gens meer de steden in mogen komen en dat hier-
mee de lucht schoner wordt en de stad stiller. Nieuwe 
concepten voor stadslogistiek worden gestimuleerd 
en cargo-bikes worden ingezet. Ook het transport naar 
het achterland wordt verduurzaamd. Binnen de Green 
Deal-zeevaart streeft de binnenvaartsector naar CO2-re-
ductie door inzet van hybride elektrisch, waterstof en 
duurzame biobrandstof. Ook voor de tocht naar de Wad-
deneilanden geldt dat die emissieloos worden.

Verduurzaming personenmobiliteit

Ongeveer de helft van het personenvervoer is werkgere-
lateerd. Daarom is het belangrijk dat werkgevers duurza-
me mobiliteit stimuleren. Dit kunnen ze doen door prik-
kelende maatregelen te nemen zoals parkeerbeleid, het 
stimuleren van fietsgebruik bij werknemers, prijssturing 
in het openbaar vervoer, volledig elektrische auto’s van 
de zaak. Hierbij wordt ingezet op structurele gedragsef-
fecten (Low Car Diet) bij burgers. Ook worden burgers 
bewust gemaakt van hun rijgedrag via campagnes zoals 
‘Geef je banden lucht’, waarbij burgers worden gestimu-
leerd om regelmatig de bandenspanning van hun auto te 
controleren. 

Tijdsplanning

Het doel is dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos zijn. 
Dit betekent een schonere lucht en minder geluidsover-
last. Steden worden steeds meer ingericht op lopen, fiet-
sen en openbaar vervoer. Steden moeten voor burgers 
een plek worden waar ze in alle rust kunnen wonen en 
recreëren. Om fietsen aantrekkelijker te maken, worden 
fietssnelwegen beter verbonden. 

M O B I L I T E I T

Verkennen bekostiging

Op dit moment betalen burgers belasting op bezit van 
hun voertuig en voor de fossiele brandstof die ze tanken. 
Met de toename van elektrisch rijden, draagt een steeds 
kleinere groep de lasten. Hoe de belasting voor de bur-
gers er in de toekomst uitziet, wordt nog onderzocht. 
Mogelijke belastingopties zijn: belasting per kilometer 
van elektrische auto’s, tijd- en plaatsgebonden heffing en 
emissie-, tijd- en plaatsgebonden heffing.

Duurzame hernieuwbare  
energiedragers

Voor voertuigen geldt dat ze verschillende vormen van 
duurzame energie kunnen gebruiken. Er wordt op dit 
moment vooral gekeken naar elektrisch rijden. De ver-
wachting is dat de ontwikkeling van accu’s steeds ver-
der gaat en burgers grotere afstanden kunnen rijden en 
langer dezelfde accu kunnen gebruiken. Naast elektrisch 
rijden wordt er ook gekeken naar voertuigen op water-
stof en zonnecellen. Ook maken burgers in de toekomst 
steeds meer gebruik van elektrische bussen en taxi’s.
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M O B I L I T E I T

Mobiliteit is een thema dat breder is dan alleen Nederland. Er wordt samengewerkt 
met andere landen in Europa. Om CO2-uitstoot zo snel mogelijk te verlagen, zet 
Nederland in op strikte regels. Hierbij wil Nederland zoveel mogelijk geavanceerde 
brandstoffen ontwikkelen en produceren in eigen land.

Doelen voor  
2030:

40 procent 
elektrische auto’s

80 procent 
elektrische bussen

Verschuiving treinvervoer 
naar elektrische fiets

30 procent 
vrachtvervoer op waterstof

25 procent  
blauwe diesel bijmengen

100 procent 
elektrische treinen



Het doel voor 2030 is dat de (voedsel)indus-

trie elektrisch wordt verwarmd. Subsidies voor 

bedrijven brengen ontwikkelingen op gang en 

gaan richting volledige duurzaamheid. Bedrij-

ven investeren zelf ook in nieuwe vormen van 

productie. De industrie blijft concurrerend en 

wordt CO2-efficiënt.

In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broei-
kasgas meer uit. Het doel is (vrijwel) nul procent CO2-uit-
stoot: een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangeven-
de industrie. Fabrieken draaien op duurzame elektriciteit, 
gewonnen uit zon, wind, aardwarmte, waterstof en biogas. 
De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gas-
sen. Waterstof wordt veel gebruikt in het energie- en grond-
stoffensysteem van de industrie. 

Verwarmen van woningen met rest-
warmte

De restwarmte uit de lokale industrie is een kansrijke 
bron van warmte. Meerdere industrieën in de provincie 
Fryslân zijn potentiële leveranciers van restwarmte. Ge-
bouwen en woningen binnen een straal van maximaal 
tien kilometer van de restwarmtebron komen hiervoor in 
aanmerking. 

Werkgelegenheid

De vraag naar arbeid verandert. Aan de ene kant ver-
dwijnt het werk in fossiele energiesectoren, maar aan 
de andere kant ontstaan nieuwe banen in de duurzame 
energie en moeten innovatieve ontwikkelingen opgang 
worden gebracht. Werkgevers en werknemers nemen 
initiatieven, gericht op begeleiding van werk naar werk, 
loopbaanadvies en opleiding. Overheden hebben een 
taak in het opvangen van sociale risico’s zoals baanver-
lies. Tegelijk biedt de energietransitie kansen voor werk-
gelegenheid. 

Industrie 
(in Fryslân 50% voedselindustrie en 50% overig): 

•  Groei van de voedingssector naar 107,5% ten opzichte 

van 2016

•  Voedingssector: 40% warmte van gasketel, 50% elek-

trische boiler, 10% warmtenet (voornamelijk warmte-

krachtkoppeling)

• Overige industrie verandert niet
 
Het voordeel voor burgers is dat woningen op een duur-
zamere en financieel aantrekkelijkere manier kunnen 
worden verwarmd door restwarmte. Het is een schonere 
manier om woningen te verwarmen, waardoor de om-
geving aantrekkelijker wordt. Bovendien veranderd de 
arbeidsmarkt en ontstaan meer banen.

I N D U S T R I E
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INDUSTRIE

Hergebruik restwarmte industrie door:  

• De industrie zelf

• Tuinbouwsector

• Gebouwen en woningen



LANDBOUW EN 
LANDGEBRUIK

Broeikasgasemissie vanuit de land- en tuin-

bouwsector is nooit volledig te vermijden. De 

ambitie ligt daarom in het zoeken van balans 

tussen de uitstoot van broeikasgassen aan de 

ene kant en de productie van hernieuwbare 

energie en biomassa aan de andere kant. Deze 

ambitie wordt gerealiseerd binnen natuurlijke 

en economische randvoorwaarden, biodiversi-

teit, een gezond verdienvermogen en voedsel- 

en biomassaproductie.

Impact op het leven van burgers:

1. Inrichten van de leefomgeving

2. Kwaliteit van de leefomgeving

3. Verandering in de (voedsel)consumptie

3 a. Minder voedselverspilling

3 b. Meer consumptie groente en fruit

3 c. Groter aandeel plantaardige eiwitten

3 d.  Klimaatvriendelijkheid voedingsmidde-

len openbaar

Kennis en onderwijs

Om maatschappelijk acceptatie en participa-
tie te bereiken is voorlichting nodig. Burgers 
moeten zich bewust worden van de noodzaak 
en de kansen die er zijn om duurzaam te leven. 
Bij jongeren ontstaat meer klimaaturgentie voor 
landbouw en landbouwgebruik door binnen het 
onderwijs meer aandacht te schenken aan duur-
zaamheid. Wetenschappelijke kennis wordt ver-
taald naar praktische toepassingen en er wordt 
in de toekomst meer cross-sectoraal samenge-
werkt. 

L A N D B O U W  E N  L A N D G E B R U I K
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Uitstoot broeikasgassen

Hernieuwbare energie en biomassa



Agrarische sector

Agrariërs nemen deel aan de arbeidsmarkt via een land-
bouwbedrijf, maar zijn tevens burgers van Fryslân. Zij vormen 
daarmee een specifieke doelgroep. Zij zijn niet primair bezig 
met verduurzaming, maar verduurzaming speelt wel een be-
langrijke rol. Door agrariërs eigen energie op te laten wek-
ken, worden ze bewuster van hun verbruik. Een eerste stap 
is daarom eigen energieproductie en daarna verduurzaming. 
Dit begint met zonne-energie. De productie van biogas blijft 
een aandachtspunt. 
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L A N D B O U W  E N  L A N D G E B R U I K

Ontwikkelen van het aantal landbouwbedrijven in Fryslân
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Bron: Provincie Fryslân 2019, bewerking Partoer

Veehouderij
Veranderingen in de veehouderij hebben gevolgen voor de samenleving en de 
maatschappij. Zowel gezondheid als dierenwelzijn, bodem, natuur, biodiversiteit 
en omgevingskwaliteit veranderen. Vermindering in de uitstoot van methaan en 
ammoniak zorgen voor een schonere omgeving. Bovendien veranderen de werk-
zaamheden en daarmee heeft het invloed op werknemers en ondernemers. 

Veenweidegebieden
Nederland wil voorop lopen als het gaat om een klimaatgerichte aanpak voor de 
aanpak van veenbodems. De provincies spelen hierin een rol door het opstellen 
van een programma per veenweidegebied. Maatregelen moeten leiden tot minder 
bodemdaling en een natter en aantrekkelijker gebied voor weidevogels.

Bomen, bos en natuur
Ontbossing wordt zoveel mogelijk voorkomen en bestaand bos en landschap wordt 
uitgebreid. Hiermee krijgen we een schonere lucht en is er meer natuur beschik-
baar voor bewoners om tot rust te komen. Beheer gaat niet alleen over bosbeheer, 
maar ook over waterschap beheer waar het IJsselmeer en de Waddenzee onder 
vallen.  

Landbouwbodems en glastuinbouw
Balans in koolstof en lachgas zorgt voor bodemverbetering en een gezondere om-
geving. Veranderingen in de glastuinbouw levert restwarmte op en meer geother-
mie dat weer gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen. 

Voedselverspilling, reststromen en biomassa
Het consumptiepatroon van burgers moet worden aangepast. We moeten met z’n 
allen toe naar minder voedselverspilling, meer consumptie van groente en fruit en 
een groter aandeel consumptie van eiwitten op plantaardige basis. 

Kennis en innovatie
Om tot verschillende maatregelen te komen, is het van belang dat technische in-
novaties worden ontwikkeld en kennis wordt verspreid. De arbeidsmarkt veranderd 
mee door veranderingen in werkzaamheden en mogelijk toename in het aantal 
banen. 



Om te zorgen dat het klimaat niet te veel verandert, streven 

overheid, bedrijven en organisaties in de sector Elektriciteit 

naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050. 

Drie oplossingen dragen hieraan bij: 

1. Besparen van energie

2. Stoppen met elektriciteitsopwekking uit 

      fossiele stoffen (aardgas en steenkool)

3. Energie duurzaam opwekken

DOEL 2030

•  70-80 procent van de elektriciteit opwekken met 

groene energiebronnen

•  CO2 uitstoot met 20,2 Mton verminderen.

•  Verhogen elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 

bronnen tot 84 TWh

Het doel voor 2050 is de transitie naar een CO2-vrij 
elektriciteitssysteem voor iedereen: van burgers tot 
(netwerk)bedrijven, overheden, maatschappelijke 
organisaties, kennis en wetenschap. Burgers kunnen 
actief meedoen en initiatiefnemer zijn. Zo kan een 
samenwerkingsverband van particulieren c.q. onder-
nemers een duurzaam energieproject opzetten en 
hieruit opbrengsten genereren. In een omgevings-
fonds delen bewoners mee in de opbrengst. In een 
coöperatie financieren bewoners samen energiepro-
jecten (Mienskipsenergie). 

Landelijk wordt het Expertisecentrum Energietran-
sitie opgericht om regio’s optimaal te ondersteunen 
met onafhankelijke, feitelijke kennis, rekenregels en 
duidelijkheid over wet- en regelgeving op gebied 
van warmte en hernieuwbare opwek.

Naast de meer grootschalige elektriciteitsproduc-
tie op land is ook kleinschalige productie van zon-
ne-energie van belang voor het realiseren van de 
klimaatopgave. De opwek van zonne-energie door 
huishoudens draagt daarbij tevens bij aan het ver-
groten van de betrokkenheid van burgers en de ac-
ceptatie van de energietransitie.

Overschotten van zonne- en windenergie worden tij-
delijk opgeslagen in 20% van de auto-accu’s en 10% 
van de huishoudens krijgt een thuisbatterij.

E L E K T R I C I T E I T
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ELEKTRICITEIT



Advies en ondersteuning door de 
provincie

Een provinciebreed werkend team van energiecoaches 
helpt bewoners met praktische informatie en het vinden 
van middelen en manieren.

Stabiel en betrouwbaar

Ten behoeve van een betrouwbaar elektriciteitssysteem 
ontstaat in toenemende mate behoefte aan aanbod van 
flexibiliteit dat via de markt wordt gerealiseerd. Tevens 
is vanuit oogpunt van leveringszekerheid relevant dat 
wordt voorzien in voldoende regelbaar vermogen, dat in 
toenemende mate CO2-vrij moet zijn.
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E L E K T R I C I T E I T

Hernieuwbare energie opwek: 

• Voor het toekomstig vermogen en vollasturen 
van wind op land is het huidige beleid aange-
houden. Het huidige beleid is dat bestaande 
windmolens alleen vervangen mogen worden 
door windmolens van gelijke omvang.

• Met deze opwek is er netto 5,6 PJ import 
       van elektriciteit van buiten het gebied

• 4% groengas in het gasnetwerk



Niet alle banen blijven in de toekomst bestaan. Voor bur-
gers die hun baan verliezen als gevolg van de transitie, 
wordt een voorziening ingericht voor het begeleiden naar 
ander werk waarbij ook aandacht is voor om- en bijscholing.

      Er komen meer werkzaamheden die gericht zijn op 
energiebronnen in Fryslân. Hierdoor stijgt het aantal banen 
in de duurzame energie. Zowel de directe als de indirecte 
werkgelegenheid neemt naar verwachting toe.  

Financiële gevolgen
De verwachting is dat de koopkracht op korte termijn ach-
teruitgaat door het klimaatbeleid. Op lange termijn kunnen 
de investeringen echter worden terugverdiend en gaan de 
kosten omlaag. De kosten voor elektrische energie worden 
minder belast en de kosten voor gas worden hoger belast. 
Gedragsverandering wordt hiermee beloond. Bij een volle-
dig energieneutrale woning wekt men zelf energie op voor 
het verwarmen van een woning, warm water, ventilatie en 
elektrische apparaten. Woonlasten worden lager door het 
opwekken van duurzame energie en indirecte kosten als 
zorgkosten worden lager door een schonere leefomgeving. 

Het klimaatdebat
Burgers maken zich steeds vaker zorgen over het milieu 

en de klimaatveranderingen (SCP; 2019). De polarisatie 
en discussie over het klimaatbeleid is sinds het begin van 
2019 heftiger geworden. Dit heeft voor een deel te maken 
met de gestegen energierekening voor veel huishoudens 
in Nederland. Voor de één gaat het klimaatbeleid niet ver 
genoeg, voor de ander voelt het alsof er te veel opgegeven 
moet worden. De eerste groep is echter net iets groter dan 
de tweede groep; 38 procent van de burgers vindt dat Ne-
derland meer dan nu moet bijdragen aan de oplossing van 
internationale problemen tegenover 29 procent die het hier 
niet mee eens is (SCP; 2019).

Enige mate van verdeeldheid zal altijd blijven bestaan en 
in de toekomst zullen lastige keuzes moeten worden ge-
maakt. Daarom is het belangrijk om draagvlak en accep-
tatie te realiseren. Dit kan bereikt worden door het proces 
zoveel mogelijk transparant in te richten en burgers zoveel 
mogelijk bij het proces te betrekken. Er moet goed naar een 
evenwichtige lastenverdeling worden gekeken, waarbij niet 
alleen financiën van belang zijn maar ook ruimtelijke en so-
ciale lasten. Een duurzame leefomgeving vraagt om meer 
ruimte. Omdat ruimte in Nederland niet vanzelfsprekend is, 
moeten hierin belangrijke keuzes worden gemaakt die ook 
in lijn moeten zijn met de bepalingen in de Omgevingswet. 

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en het 
Planbureau voor de Leefomgeving (SCP & PBL; 2019) komt 
naar voren dat burgers het legitiem vinden dat de overheid 
klimaatbeleid uitvoert. Zij vinden het van belang dat alle re-
levante partijen (dus ook bedrijven en de overheid zelf) har-
der aan oplossingen werken. 

We willen met z’n allen naar een duurzame leefomgeving 
waarin de natuur, dieren en mensen ruimte krijgen om zich 
in harmonie te ontwikkelen. Om tot een duurzaam klimaat-
beleid te komen, moet iedereen zich inzetten. Dit vraagt om 
systeemverandering die niet in een dag te bereiken is. Bo-
vendien is het proces onvoorspelbaar en aan ontwikkelin-
gen onderhevig. De complexiteit vraagt om een flexibel en 
lerend proces.

Arbeidsmarkt en onderwijs
Voor burgers betekent het niet alleen dat ze zich bewust 
bezig moeten houden met duurzame energie, maar ook 
dat mogelijk hun werk verandert. De transitie heeft name-
lijk ook impact op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant gaan 
banen verloren omdat dit werk gewoonweg verloren gaat, 
maar aan de andere kant ontstaan nieuwe banen. De toe-
komstgerichte ontwikkelingen vragen om technologische 
innovatie. Dit betekent, dat niet alleen het werk verandert, 
maar dat het onderwijs ook anders wordt ingericht. Het 
onderwijsprogramma binnen het beroepsonderwijs moet 
meer worden gericht op duurzame energie en de ontwik-
kelingen daarbinnen. Bovendien moeten alle burgers zich 
bewust worden van de klimaatveranderingen en de impact 
van gedrag hierop. Dit moet plaatsvinden binnen het basis-
onderwijs. 

CROSS-SECTORALE 
VERANDERINGEN



Begrippenlijst

Circulaire Economie: circulaire economie is een economisch en industrieel 
systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin 
reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

Geothermie: geothermie of aardwarmte is thermische energie uit de aarde. Er 
wordt energie gewonnen door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak 
en diep gelegen warmtereservoirs. Bij ondiepe reservoirs wordt vaak aardwarmte 
als term gebruikt en bij diepe reservoirs met hoge temperaturen wordt vaak de 
term geothermie gebruikt. Bij koude-warmteopslag en warmtepompen wordt ook 
gebruik gemaakt van aardwarmte.

Aquathermie: aquathermie is de thermische energie uit water. Dit kan 
oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater zijn. Thermische energie uit water kan 
gebruikt worden om verwarmen, maar ook om te koelen. Energie uit afvalwater 
wordt riothermie genoemd en kan gebruikt worden als warmtewinning. 

Mt: een megaton is een eenheid voor de energie die vrijkomt bij een energetische 
gebeurtenis zoals het inslaan van een meteoriet op de aarde. Eén Mt staat gelijk 
aan 1.000.000.000 kg. 

MW: megawatt is een eenheid van vermogen. Eén MW staat gelijk aan 1.000.000 
watt. In de natuur wordt een groot vermogen opgewekt met bijvoorbeeld onweer, 
watervallen en wind. Windturbines hebben een gemiddeld vermogen van een 
MW, maar het opgewekte vermogen fluctueert.

MWp: megawattpiek is het vermogen van een zonnepaneel. Omdat de exacte 
hoeveelheid energie van de zon veranderlijk is, is er een maximaal piekvermogen 
vastgesteld. Een zonnepaneel levert over het algemeen 250 WP per uur. Dit komt 
overeen 0,25 kWh.
Voorbeeld: De maximale opbrengst van een zonnepaneel (onder ideale 
omstandigheden) wordt uitgedrukt in Wp (Wattpiek) en ligt meestal tussen de 
270Wp en 330Wp per paneel. Afhankelijk van de ligging en het aantal zonne-uren 
levert dit ruwweg 255 kWh per jaar.

 
TWh: terawattuur is een eenheid voor energie. Eén terawattuur staat gelijk 
aan 1.000.000.000 kilowattuur. De energierekeningen voor huishoudens 
worden vaak weergegeven in kWh.
Voorbeeld: Een kleine windmolen met een hoogte van tien tot twintig 
meter en een rotor van twaalf meter heeft een vermogen van vijftien kW. 
Zo’n windmolen produceert zo’n 120 kWh energie per dag. Dit is voldoende 
om tien huizen van stroom te voorzien. Een grote (hoge) molen heeft veel 
meer rendement en is stabieler; deze levert ook energie bij minder wind.

Vollasturen: een eenheid voor de effectieve (jaar)opbrengst van een 
energiebron met een wisselend vermogen. Het aantal vollasturen is de 
tijdsduur waarin de energiebron effectief op volvermogen energie heeft 
geproduceerd. 

Waterstofgas: waterstofgas is een energiedrager waarbij bij gebruik geen 
CO2 vrijkomt. Productie en opslag van waterstof zijn (nog) ingewikkeld 
en kostbaar. Vandaar dat dit met name wordt ingezet voor grootschalige 
toepassingen als industrie en zwaar transport (schepen, vrachtwagens, 
vliegtuigen). 
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De mens als maat

Meer weten? 

Het Klimaatakkoord en de burgers van Fryslân is ontwikkeld door Partoer 

en Breuer&Intraval. Het geeft een inzicht in de gevolgen van de maatregelen 

voor de Friese burgers. Samen met vele andere documenten biedt dit input 

voor het ontwikkelen van maatregelen specifiek voor provincie Fryslân. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Lotte Piekema: mail lpiekema@partoer.nl of bel 06 15 42 36 54

of

Bob Bergsma: mail bbergsma@partoer.nl of bel 06 53 30 51 77


