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Aan de Gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De RES Fryslân 1.0 vaststellen
Beoogd effect
Door in te stemmen met deze RES Fryslân 1.0 zorgt de gemeente Schiermonnikoog ervoor, dat de
RES Fryslân tijdig ingediend kan worden bij het nationale programma RES. Hiermee voldoen we aan
de nationale klimaatdoelstellingen.
Inleiding
Op 15 oktober 2019 heeft de raad van Schiermonnikoog besloten deel te nemen in het traject voor het
opstellen van de Friese Regionale Energiestrategie (RES Fryslân). De raad heeft ingestemd met het
Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân. Met deze eerste stap heeft de gemeente
commitment uitgesproken om samen met de provincie, Wetterskip, de Friese gemeenten,
netbeheerders Liander en Stedin, inwoners en stakeholders te werken aan duurzame Friese
energieproductie.
Met alle overheden, belangorganisaties, inwoners en ondernemers wordt sinds half 2019 intensief
samengewerkt. Dit heeft tot gevolg gehad dat in het voorjaar van 2020 in alle besturen van de
partners van de RES Fryslân, de Concept RES is vastgesteld. Deze is vervolgens ingediend is bij het
nationale programma RES. Het nationale programma RES heeft ingestemd met de Concept RES
Fryslân. De volgende stap is het opstellen en vaststellen van de RES Fryslân 1.0. Die is afgerond en
bieden wij u ter besluitvorming aan.
Achtergrondinformatie
Op Schiermonnikoog zijn wij al meerdere jaren met onze inwoners in gesprek over de duurzaamheid.
De totstandkoming van het project Dursum Eilaun is hiervan een voorbeeld. Dit zetten we de komende
jaren voort om tot de meest passende energievoorziening voor Schiermonnikoog te komen die ook
past binnen de RES Fryslân.
De totstandkoming van de RES en het project Dursum Eilaun overlappen elkaar deels maar zitten
elkaar nergens in de weg..
Het RES-proces is bekrachtigd door de Samenwerkingsovereenkomst RES die door alle colleges van
gemeenten en provincie en het DB van het waterschap is vastgesteld.
De Concept RES bestond uit een optelling van de bestaande en/of toekomstige vergunde projecten
voor opwekking van duurzame elektriciteit in Friesland. Voor de RES 1.0 heeft de organisatie RES
Fryslân gesprekken gevoerd met overheden, netbeheerders en met de Friese Energie Alliantie (FEA).
Deze laatste is een platform van maatschappelijke organisaties die betrokken zijn in de RES Fryslân.
Al deze overheden en organisaties hebben input geleverd voor de RES 1.0. We hebben gezamenlijk
concreet aangegeven dat de RES Fryslân in 2030, tenminste 3 Terwattuur (TWh) duurzame
elektriciteit op land produceert. Dat vindt de RES Fryslân een evenredige en realistische bijdrage aan
het Klimaatakkoord.
De RES Fryslân heeft ook een Regionale Structuur Warmte (RSW) opgesteld. Hierin worden
potentiële warmtebronnen in beeld gebracht (zoals aquathermie en geothermie). En het verwachte

warmteverbruik in Friesland in 2030. De RSW kan achtergrondinformatie geven voor de op te stellen
Transitievisie Warmte voor onze gemeente. De RSW maakt deel uit van de RES Fryslân 1.0.
De energietransitie vraagt om daadkracht, betrokkenheid en inzet van velen en we staan samen voor
een flinke uitdaging. Er blijkt bij de deelnemers aan de RES Fryslân een brede wens te zijn om tot
meer structurele samenwerking te komen voor de langere termijn (na 2021). Die toekomstige
samenwerking moet continuïteit bieden en de mogelijkheid bieden om op termijn tot een meer
integrale uitvoering van klimaat- en energiebeleid te komen. Het moment van de vaststelling van de
RES Fryslân 1.0 ziet men als een uitgelezen kans om deze gezamenlijke ambities uit te spreken en
om verder te bouwen aan een duurzame samenwerking. Om deze reden is de intentieverklaring om in
toekomst gezamenlijk op te blijven trekken in de energietransitie bijgevoegd.
Ons college heeft onlangs besloten om de intentieverklaring te ondertekenen om toekomstige
samenwerking in de energietransitie met de deelnemers in de RES Fryslân nader te verkennen.
Argumenten
De RES Fryslân 1.0 moet door alle algemene besturen vastgesteld worden. Alle RES-sen in
Nederland vormen te samen, het aanbod van de regio in het kader van het Klimaatakkoord. Dit
betekent dat formeel alle gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van de
Waterschappen moeten instemmen.
Kosten en dekking
De kosten die de gemeente maakt voor het proces RES zijn gedekt door het product Duurzaamheid.
Onze bijdrage aan de ontwikkeling van de RES Fryslân 1.0 past binnen het budget. Bij
raadsvergadering van 15 oktober 2019 heeft de raad reeds ingestemd met de financiële bijdrage van
de gemeente aan de provinciale RES. Deze financiële bijdrage dekt het proces over de jaren 20192021.
Risico’s of kanttekeningen
De inhoud van deze RES zorgt niet voor problemen of obstakels voor onze gemeentelijke duurzame
energie ambities. Er zijn geen redenen voor de gemeente Schiermonnikoog om niet in te stemmen
met de voorliggende RES Fryslân 1.0.
Planning en uitvoering

De besluitvorming door alle gemeenteraden in Friesland, Provincie Staten van de provincie Fryslân en
het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân dient voor 1 juli plaats te vinden. Daarna wordt de RES
Fryslân 1.0 bij het Nationaal Programma RES ingediend. Dat moet voor 1 juli gebeurd zijn.
Op 16 april is de RES Fryslân 1.0 aan de pers gepresenteerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
R. Thedinga

I. van Gent

