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Aan de Gemeenteraad,
Voor u ligt het Startdocument Regionale energiestrategie (RES) Fryslân. Dit startdocument beschrijft
hoe en onder welke voorwaarden de Friese gemeenten, de provincie en het waterschap samen met
de netbeheerders, bedrijven en andere organisaties gaan werken aan een RES voor Fryslân. De
Friese overheden geven in de RES aan hoe Fryslân aan de doelstellingen vanuit het Nederlandse
klimaatakkoord wil bijdragen; het Friese ‘bod’, voor wat betreft energiebesparing, verduurzaming van
de gebouwde omgeving en de opwek van duurzame elektriciteit.
Het doel van dit startdocument is het uitspreken van bestuurlijk commitment als start van het RESproces in Fryslân, bestuurlijke bekrachtiging van de uitgangspunten, van de aanpak en van de
onderlinge afspraken over randvoorwaarden zoals financiën, capaciteit en doorlooptijd. Het opstellen
en deelnemen in een RES is een verplichting voor elke gemeente in Nederland. Niet deelnemen is
geen optie. In het “Startdocument RES Fryslân” worden in hoofdstuk 7 mogelijke risico’s benoemd.
Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Een succesvolle RES is alleen mogelijk als alle overheden
actief meedoen in dit traject. Inzet van ambtelijke capaciteit vanuit de gemeente, provincie,
waterschap en netbeheerders dient te worden gedekt uit de eigen capaciteit en middelen.
De kosten van de organisatie van een RES tot oplevering na anderhalf jaar worden voorlopig geraamd
op € 800.000. Het Rijk, de provincie, het waterschap en de gemeenten dragen financieel bij aan de
kosten met de verdeling zoals in het startdocument staat. Voor de gemeenten betekent dit een
maximale bijdrage per inwoner van € 0,30 voor het eerste jaar. Voor onze gemeente gaat het om een
totaalbedrag van € 279,- die gedekt wordt uit het product 6.723.10.7 Milieubeheer.
In de bijlagen vindt u de aanbiedingsbrief, het startdocument en de concept-overeenkomst RES.
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