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Gericht aan GS / lid GS 
 
 

GS 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

SPOED: Zouden vanwege de actualiteit en 
urgentie (vanwege gas stoken in maart en april) 
onderstaande vragen alstublieft met spoed 
beantwoord kunnen worden? 
 
Vanwege de oorlog in Oekraïne verkennen de 
leden van de Coöperatie Openbare Verlichting 
en Energie Fryslân (OVEF), waarin zeventien 
Friese gemeenten en de provincie zijn 
aangesloten, de mogelijkheden om minder 
afhankelijk te zijn van gas uit Rusland en zelf 
lokaal gas op te wekken. Gedeputeerde Poepjes 
noemt daarbij in het Friesch Dagblad (4 maart) 
voorbeeld de opwek uit mest- en biovergisters. 
Ook wordt gekeken naar gas vanuit andere 
landen. Nederland gebruikt voor ongeveer 15% 
van het nationale gasverbruik gas uit Rusland. 
Voor heel Europa is dat ongeveer 40%. Rusland 
heeft gedreigd de gaskraan naar Europa dicht te 
draaien bij een verbod op Russische olie. 
 
Vanwege de oorlog zijn de gasprijzen enorm 
gestegen. Vele huishoudens, ook in Fryslân 
komen in de problemen vanwege de hoge 
energierekening. 
 
Daarnaast hebben ruim 270 wetenschappers 
meegewerkt aan het nieuwe IPCC rapport dat 
eind februari verscheen en waarin wordt 
gewaarschuwd voor de gevolgen van 
klimaatverandering, zoals extreem weer, 
mislukte oogsten en overstromingen. Opnieuw 
blijkt hoe belangrijk het is zo snel mogelijk af te 
stappen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen. 
 
Ondertussen is er ook een rapport verschenen 
van het Internationaal Energieagentschap (IEA) , 
waarin staat dat de snelste en belangrijkste 
manier om afhankelijkheid van Russisch gas te 
verkleinen het lager zetten van de thermostaat 
is. Energie-experts geven aan Nu.nl (8 maart 
2022) aan dat we nog in maart en april veel gas 
kunnen besparen door de kachel een stuk lager 
te zetten en kantoren efficiënter te gebruiken en 
niet gebruikte delen van kantoren niet te 
verlichten en niet te verwarmen.  

Vraag / vragen 
 
 

 
Inzet op energiebesparing 
 

1. Is het college het ermee eens dat 
besparing op energieverbruik en het 
tegengaan van verspilling van energie 
de snelste effectieve manier is om de 



afhankelijkheid van gas uit Rusland 
tegen te gaan? 
 

2. Energie-experts geven aan dat 
energiebesparingen, zoals de 
thermostaat lager zetten, nog in maart 
en april zouden moeten plaatsvinden. Is 
het college bereid om hier in Fryslân zo 
snel mogelijk burgers, organisaties en 
bedrijven toe op te roepen?  

 
3. Is het college bereid om de opzet van 

het “Plan van aanpak energiebesparing” 
te versnellen? 

 
4. Is het college bereid om zo snel mogelijk 

maatregelen te nemen waardoor op zo 
kort mogelijke termijn een besparing 
gerealiseerd kan worden van minstens 
15% op het gasverbruik in Fryslân?  

 
5. Is het college bereid om als provincie 

het goede voorbeeld te geven in het zo 
snel mogelijk extra besparen op 
energieverbruik? En zo ja, welke acties 
zijn daarin mogelijk? 

 
6. Is het college bereid om er bij het Rijk op 

aan te dringen zo snel mogelijk te 
starten met een nationaal programma 
om het energieverbruik terug te dringen? 
 
 

IPCC rapport 
 

7. Betekent het nieuwe IPCC rapport dat er 
bijstellingen nodig zijn in de Uitvoering 
Klimaatakkoord & Energieprogramma? 
Neemt het college de nieuwste 
gegevens daarin mee? 
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