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Statenvergadering 30 november 2022

Agendapunt

Korte titel motie Energietransitie Fryslàn op eigen kracht

De Staten, in vergadering bueen op 30 november 2022

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
. Het agendapunt: 'notitie uitvoering klimaatakkoord' enkel een

voortgangsrapportage bevat en het beleid niet gewijzigd kan worden;
. Fryslàn, net als heel Nederland, met een energiecrisis te maken heeft en

verscherping van het beleid nodig is om energie op te slaan;
. Dat de energieprijzen de pan uitrijzen waardoor er in Fryslàn, in combinatie met de

inflatie, veel inwoners z|n die moeite hebben rond te komen. Ook dreigt bij
sommige bedrijven faillissement door de toegenomen productiekosten;

. Er op dit moment sprake is van een grote aÍhankelijkheid van internationale
energiebedrijven, ook waar het energie uit hernieuwbare bronnen betreft;

o Dat de organisaties in Fryslàn die direct of indirect betrokken zijn bij de productie
van energie uit hernieuwbare bronnen de samenwerking hebben gezocht en een
propositie hebben opgesteld richting provinciel2. Daarin geven ze aan
mogelijkheden te zien voor het produceren van betaalbare energie met lokale
Friese partUen. De inzet is om volledig zelfuootzienend te worden.

oveMegende dat

MOTIE ex artikel 31 lement van orde

1 Íilmpje met uitleg ove. het initiatiefr Eneroiek Frvslàn - YouTube

0/44-píooositie-Enerqie-Friesland-def odí
2 PDF van de proposit ier https://uskoooeraasie.f rl^rvo-contenVuoloads/202211
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De kennis op het gebied van energie in Fryslàn groot is. Door zoveel mogelijk op
eigen kracht vorm en inhoud te geven aan de energietransitie zal deze toenemen,
wat goed is voor de werkgelegenheid;
Opbrengsten van energie zoveel mogelijk binnen onze eigen provincie moeten
blijven, zodat er investeringen mee kunnen worden gedaan ter versterking van het
verenigingsleven en de kwaliteit van de leefomgeving
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vezoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit
. De mogelijkheden voor het produceren van betaalbare, duuzame en hernieuwbare

energie met lokale Friese partijen te onderzoeken, samen met de parti.ien die de
propositie hebben ondertekend;

o ln dit onderzoek helderheid te bieden over haalbaarheid en aanvaardbaarheid van
de propositie, met speciÍieke aandacht voor financiële stromen, vormgeving
energiehubs, planning, draagvlak en landschappelijke inpassing.

. De resultaten van dit onderzoek in Q4 van 2023 naat PS te sturen.

en gaan over tot de orde van de dag


