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12 Startnotitie klimaatakkoord en energieprogramma

Korte titel motie

Plan energiebesparing, opslag en zon op dak

De Staten, in vergadering bijeen op 26 mei 2021
overwegende dat
•
•
•
•
•

In de RES alleen grootschalige opwek (>50 zonnepanelen) van energie uit zon en
wind mag worden aangeboden, maar in het Energieprogramma ook de
kleinschalige opwek kan worden meegenomen;
Het aandeel kleinschalig zon op dak in Fryslân nog maar een fractie bedraagt van
het potentieel (0,09 Twh van de 0,58 Twh);
In het Energieprogramma wel aan wordt gegeven dat er een focus ligt op
energiebesparing, maar niet duidelijk is of daar ook een plan van aanpak voor
wordt opgesteld;
De vraag naar elektriciteit naar verwachting flink zal stijgen (elektrische auto’s,
warmtepompen, et cetera) en een deel zal moeten worden ingevuld door daar
energiebesparing tegenover te zetten;
Er een uitdaging ligt voor de lokale opslag van schoon opgewekte energie voor
gebruik op momenten dat er geen of minder energie wordt opgewekt dan verbruikt
(bijvoorbeeld in de nacht of als het niet waait).

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
•

•

in het Energieprogramma in samenspraak met gemeenten en overige stakeholders
een plan van aanpak (inclusief meetbare doelstellingen) op te nemen voor:
o de aanpak van energiebesparing in Fryslân;
o het vergroten van de hoeveelheid kleinschalige (< 50 panelen) opwek van
zonne-energie op daken, boven parkeerplaatsen, op industrieterreinen,
boven vuilstorten en andere plaatsen die voldoen aan punt 1, 2 en 3 van de
zonneladder;
o mogelijkheden voor lokale opslag van schoon opgewekte energie.
deze plannen qua tijdsverloop en plaats af te stemmen met Liander, opdat de
plannen niet sneuvelen vanwege beperkingen in de netcapaciteit.
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