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INLEIDING
CIRCULAIR PERSPECTIEF VOOR
DE ENERGIESECTOR IN FRYSLÂN
Energie is een van de basiselementen voor al onze
activiteiten. Zonder energie is er geen licht, geen
stroom, geen warmte en geen koude, zonder energie
maken we niets en komen we nergens behalve te voet
of te paard. Energie is een primaire levensbehoefte.
Vanuit de circulaire economie zijn we op zoek naar
Energie die niet eindig is. Duurzame energie die niet
op basis van fossiele middelen wordt gewonnen.
Zonnestroom, windstroom, aquathermie, riothermie,
groene waterstof, bodemenergie en ga zo maar
door. Duurzame energie die niet te veel hoeft worden
vervoerd, dus opwek zo dicht mogelijk bij verbruik.
En het liefst ook nog tegelijkertijd, dus opwek op het
tijdsstip dat er energie gevraagd wordt. Zo voorkomen
we dat we teveel moeten opslaan. Ook de kosten
en baten van duurzame energie moeten zo goed
mogelijk verdeeld worden. Dus locale opwek zorgt
voor lokale baten, zodat ook de lokale gemeenschap
kan profiteren van duurzame energie. Niet alleen
financieel, dus ook landschappelijk moeten kosten
en baten eerlijk verdeeld worden.
In Noord-Nederland en Friesland kunnen we een
daarin vooroplopen, nergens in het land zijn zoveel
energiecoöperaties als in Friesland. Friesland kan
laten zien dat zelfvoorzienendheid helemaal niet zo
moeilijk is. Gewoon samen doen!

VERENIGING CIRCULAIR
FRIESLAND (VCF)
Vereniging Circulair Friesland (VCF) is de
initiatiefnemer van de Transitie-DOE-Agenda. VCF
is een samenwerkingsverband tussen bedrijven,
gemeenten,
de
provincie,
kennisinstellingen,
maatschappelijke instellingen en andere organisaties
die zich actief willen inzetten om een circulaire
economie te realiseren. Vereniging Circulair Friesland
wil de overgang naar een nieuwe, duurzame en
circulaire, economie versnellen en daarmee ook
nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.
Het is de ambitie van VCF om in 2025 de meest
circulaire regio van Europa te zijn.
VCF wil de Friese bouwsector inspireren voor een
verdere omarming van het circulaire gedachtengoed,
door specifeke kennis rond circulaire economie
richting de betrokken partijen te ontsluiten, regionale
ketenverbinding tussen de betrokken partijen en
andere sectoren te stimuleren, gezamenlijk op te
trekken en innoveren middels te doen. Op deze
wijze kunnen we gezamenlijk de propositie rondom
circulaire bouw en circulaire economie te versterken
(zie figuur 2).
Deze Transitie-DOE-Agenda is de eerste stap om de
transitie naar een circulaire economie op het gebied
van water te versnellen met beschreven acties en
maatregelen. Een visie, ambities en strategie is
belangrijk, net zo als het samen ‘DOEN.’
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DE ZEVEN PIJLERS VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE

BILLIJKHEID

De transitie naar een circulaire economie is meer
dan enkel het sluiten van kringlopen. Het doel is een
veerkrachtige, inclusieve en leefbare samenleving
te ontwikkelen. Het is hierbij belangrijk dat bij het
sluiten van een kringloop geen andere schadelijke
neveneffecten ontstaan voor mens en milieu. Waar
mogelijk wordt een positieve bijdrage geleverd.

Materialen worden continu
op een hoogwaardige
manier gerecycled.

Circulariteit wordt daarom gedefinieerd vanuit een
breed en integraal perspectief. VCF hanteert als
uitgangspunten voor de circulaire economie het
framework zoals ontwikkeld door Metabolic.

Fig.
Fig.
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7 PIJLERS

van een Circulaire
Economie
Gezondheid en welzijn
van mens en natuur
worden structureel
ondersteund.

T
CH
RA
RK
VEE

Veerkracht, billijkheid & transparantie zijn daarbij
‘ondersteunende’ uitgangspunten voor een circulaire
economie.

Alle energie komt uit
hernieuwbare bronnen.

Maatschappij en cultuur
worden behouden.

Water wordt gewonnen op
een duurzame manier en
bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt
structureel ondersteund
en versterkt.

TR
AN
SP
AR
AN
TIE

Het 7-pijlers (figuur 1) framework identificeert als
de basis van de circulaire economie: materialen,
energie, water, biodiversiteit, maatschappij & cultuur,
gezondheid & welzijn en breder toegevoegde waarde.
Deze pijlers moeten worden meegenomen om
oplossingen systematisch en integraal te ontwerpen
en toe te passen.

De waarde van menselijke
activiteiten wordt breder
uitgedrukt dan alleen
ﬁnancieel.

7 pijlers van een circulaire economie. (Metabolic 2019).
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LEESWIJZER
De visie op de transitie naar een circulaire economie
is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens beschrijft
hoofdstuk 2 de huidige situatie en wordt een samenhang
met andere initiatieven beschreven. Hoofdstuk 3 schets
de nieuwe economie en de spelregels die hiervoor moeten
gelden. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de interventies
die nodig zijn om de transitie op gang te brengen en de
knelpunten die hiertoe in de weg staan.
Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de implementatie. Bedoeling
is om deze agenda bij te houden en periodiek te
actualiseren, het is daarmee continue in ontwikkeling.
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HUIDIGE SITUATIE

DE NIEUWE ECONOMIE

INTERVENTIES
IMPLEMENTATIE
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AMBITIE ΕΝ VISIE

1

AMBITIE ΕΝ VISIE

AMBITIE ΕΝ VISIE

1.1 AMBITIE: 100% DUURZAME ENERGIE IN 2025

• Provincie Fryslan & Wetterskip
• 2050: 100% Fossielvrij & Energieneutraal
• Gemeenten:
» 2020: Waddeneilanden - Zelfvoorzienend

De ambitie van Friesland om 100% op duurzame
energie te draaien in 2025 komt echter niet overeen met
de lokale ambities van Friese overheden (zie tekstbox).

Nationale en internationale doelstellingen
op het gebied van energie:
• 2030 – SDG 7: Verzekerde toegang tot
betaalbare, betrouwbare duurzame en
moderne energie voor iedereen.
• Klimaatakkoord:

» 2020: Ooststellingwerf - Energieneutraal

» 2030: Industrie 49% reductie van CO2

» 2030: Dantumadiel & Noard-east FryslanZelfvoorzienend

» 2050: Utiliteitsbouw CO2-arm
» 2050: CO2-vrij electriciteitssysteem
INTERVENTIES

» 2030: Fryske Marren & Sudwest Fryslan –
Fossielvrij

DE NIEUWE ECONOMIE

Friese ambities:

De opwek is dichtbij het verbruik om transport te
minimaliseren. Opwek is ook op hetzelfde moment
als verbruik; er is sprake van gelijktijdigheid voor
opslag wordt toegepast. De energietransitie draagt
duidelijk bij aan lokale werkgelegenheid, versterkt de
Friese Coöperatieve economie en vermindert krimp;
versterkt sociale cohesie en leefbaarheid. Daarnaast
zorgt het voor versterking van biodiversiteit.

HUIDIGE SITUATIE

Ιn de provincie Friesland wordt minimaal 100% lokaal
georganiseerde duurzame energie geproduceerd,
waarbij de kosten en baten ook in de regio blijven.
Energieprojecten worden geïnitieerd door lokale
bevolking en op coöperatieve wijze tot stand
gebracht. Onze gemeenten en provincie spelen
daarin een belangrijke rol door kennis te delen,
te faciliteren en te participeren. Energienetten
zijn robuust en worden gevoed uit collectieve en
individuele duurzame bronnen. Er wordt maximaal
ingezet op reductie, wat niet gebruikt wordt hoeft ook
niet te worden opgewekt. We voorkomen verliezen;

» 2035: Opsterland - Energieneutraal
» 2040: Achterkarspelen, Leeuwarden,
Smallingerland, Tytsjerksteradiel &
Waadhoeke – Energieneutraal
» 2050: Harlingen, Heerenveen &
Weststellingwerf - Energieneutraal

TRANSITIE-DOE-AGENDA ENERGIE

IMPLEMENTATIE
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1.2 DOELEN IN HET KADER VAN DE 7 PIJLERS VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
DOELSTELLING

JAARTAL

KPI

ENERGIE
- 100% DE in 2025
- Kwalitatief omgevingsproces (NMF)
- Inzet op reductiepotentieel en gelijktijdigheid
- Wijkuitvoeringsplannen
- Minimale daling energieverbruik van 1,5%

2025

Ketenverbetering

2020

Vastlegging in ontwikkelingskaders en
beleid

MATERIAAL
Om de energietransitie mogelijk te maken wordt er verstandig omgegaan met materialen en worden
grondstoffen in hoogwaardige kringlopen gehouden.

DE NIEUWE ECONOMIE

2020
2020
2021
2021
2021
2025
2021
2025

HUIDIGE SITUATIE

Regio Friesland levert een ambitieuze regionale strategie voor de opwek van hernieuwbare bronnen.
Regio Friesland levert een regionale structuur warmte voor structurele keuzes in warmte.
Gemeenten in Friesland stellen uiterlijk een Transitievisie Warmte vast.
Eerste wijken in Friesland gaan van het aardgas.
Eerste bronnen sluiten zich aan op open netwerk.
100% Duurzame energie in Friesland.
Bewustwording op het gebied van energiereductie groeit.
In de provincie Friesland wordt minimaal 100% lokaal georganiseerde duurzame energie geproduceerd,
waarbij de kosten en baten ook in de regio blijven. Energienetten zijn robuust en worden gevoed uit
collectieve en individuele duurzame bronnen. Er wordt maximaal ingezet op reductie en voorkomen van
verliezen; er is sprake van gelijktijdigheid voor opslag wordt toegepast.
SDG 7 – Verzekerde toegang tot betaalbare, betrouwbare duurzame en moderne energie voor iedereen.

BIODIVERSITEIT
Ontwikkelingen in de energietransitie maken ten alle tijden ruimte voor biodiversiteit, en biodiversiteit
gaat niet ten koste van energie ontwikkelingen.

INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA ENERGIE

IMPLEMENTATIE
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AMBITIE ΕΝ VISIE

DOELSTELLING

JAARTAL

KPI

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
2020

Kaders met minimaal 50% lokaal
eigendom, streven 100%.
Werkgelegenheid en innovatieviteitsstijgiing in Frieslans.

GEZONDHEID EN WELZIJN
De energietransitie versterkt sociale cohesie door middel van coöperatieve aanpak.
De energietransitie vermindert krimp en versterkt leefbaarheid.

HUIDIGE SITUATIE

Energieontwikkelingen worden lokaal georganiseerd, kosten en baten blijven in de regio.
De energietransitie draagt duidelijk bij aan lokale werkgelegenheid en versterken van leefbaarheid.

2020
2025

De energietransitie versterkt ruimtelijke kwaliteit.

2020

Ruimtelijk kwaliteit krijgt vaste rol in
energieprojecten.

DE NIEUWE ECONOMIE

ANDERE VORMEN VAN WAARDE

INTERVENTIES
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IMPLEMENTATIE
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AMBITIE ΕΝ VISIE

DE NIEUWE ECONOMIE

INTERVENTIES
IMPLEMENTATIE
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HUIDIGE SITUATIE

2 HUIDIGE SITUATIE

lijst van de belangrijkste uitgangspunten en ontwikkelingen in beleid samengesteld
die van invloed zijn op elke sector die de circulaire transitie in Fryslân raakt.

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau hebben overheden, semi-publieke organisatie en
instellingen/organisaties zich gecommitteerd aan circulaire economie. Hieronder is een

OMSCHRIJVING
Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Vervolgens
is deze ambitie, een volledig circulaire economie in 2050, in januari 2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, vakbonden,
overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties waaronder de
waterschappen en drinkwaterbedrijven.

WETTERSKIP FRYSLÂN

Het Wetterskip heeft tot doel om in 2050 100% circulair te zijn (en daaraan gerelateerd 40% eigen duurzame energieproductie in 2020, 8% reductie energie
verbruik in 2020 en klimaatneutraal in 2030). Drinkwaterbedrijf Vitens ziet water als bron van de circulaire economie.

FRIESE GEMEENTEN

Gemeenten proberen steeds meer circulair aan te besteden, energie te besparen en duurzame energie te gebruiken, en bij de inrichting en gebruik van het
stedelijk en landelijk gebied in te spelen op klimaatverandering (wat qua waterberging en gebruik nauw aansluit bij het circulair gedachtegoed). De Friese
Waddengemeenten hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water.

PROVINCIE FRYSLÂN

De Provincie Fryslân wil in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Europa zijn op gebied van circulaire economie. De transitie naar een circulaire
economie wordt gezien als kans voor het Friese bedrijfsleven voor meer omzet en werkgelegenheid, en als kans om een bijdrage te leveren aan het
efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

DE NIEUWE ECONOMIE

NEDERLAND CIRCULAIR &
NATIONALE GRONDSTOFFENAKKOORD

HUIDIGE SITUATIE

SCHAALNIVEAU

AMBITIE ΕΝ VISIE

2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN IN BELEID

INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA ENERGIE

IMPLEMENTATIE
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AMBITIE ΕΝ VISIE

2.2 HUIDIGE SITUATIE FRIESE ENERGIESECTOR
Doel
Op basis van het ijsbergmodel (zie figuur 4) kan de huidige situatie
van de energiesector in Fryslan in kaart worden gebracht.

Incidenten

• Opwek hernieuwbare bronnen 6924 TJ (11% van verbruik in 2017);

Wat gebeurt er?

• Friesland telt zo’n 60 energiecoöperaties, Nederland zo’n 480;
• Geen betrouwbare monitoring voor hernieuwbare energie, vaak
verouderde bronnen;

Patronen

Welke trends zie je?

• Knelpunt: Opslag is over het algemeen te prijzig om toe te passen;

Systeem

Welke krachten / invloeden
dragen bij aan de patronen?

• Knelpunt: Onvoldoende kennis en transparantie: Veroorzaakt
wachten van burgers, ondernemers en overheden;
• Knelpunt: Geen eenduidige gemeentelijke en provinciale kaders voor
duurzame energie;

Fig.
Fig.

LEGENDA
Mentaal model

Het ijsberg-model toegepast op de energiesector.
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IMPLEMENTATIE
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Systeem

Mentaal model

Wat in het denken laat
toe dat dit blijft gebeuren?

INTERVENTIES

Patronen

DE NIEUWE ECONOMIE

• Knelpunt: Energienet begint congestie te vertonen – gelijktijdigheid
is geen voorwaarde van energieproductie;

• Knelpunt: Onvoldoende uitvoeringscapaciteit voor energietransitie.

HUIDIGE SITUATIE

• Overheden kopen door middel van certificaten duurzame energie in;

AMBITIE ΕΝ VISIE

HUIDIGE SITUATIE

INTERVENTIES
IMPLEMENTATIE
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3

DE NIEUWE
ECONOMIE

AMBITIE ΕΝ VISIE

3.1 DE NIEUWE ECONOMIE:
UITGANGSPUNTEN,
SPELREGELS & PRINCIPES

HUIDIGE SITUATIE

Om een nieuwe, duurzame, circulaire economie met
elkaar te ontwikkelen is het belangrijk dat we anders gaan
samenwerken, ontwikkelen, ontwerpen. Dit deel gaat over
de van te voren gemaakte afspraken tav uitgangspunten;
ontwerp-principes en andere ‘spelregels’; hoe beter dit
van te voren wordt doorgesproken, hoe soepeler het
proces daarna kan gaan.

Spelregels voor energie zijn (afspraken
nog te maken):
DE NIEUWE ECONOMIE

• Trias Energetica:
» Beperk energiegebruik;
» Gebruik hernieuwbare bronnen;
» Gebruik eindige energiebronnen zo
efficiënt mogelijk.
• Na de energietransitie zal er een overvloed
aan energie beschikbaar zijn terwijl
energie verstandig gebruikt wordt.

INTERVENTIES

• Hernieuwbare
energie
is
lokaal
georganiseerd, baten blijven zoveel
mogelijk in de regio en energie draagt bij
aan werkgelegenheid en leefbaarheid;
• Bij ontwikkeling van hernieuwbare
bronnen wordt de impact zoveel
mogelijk geminimaliseerd, bijvoorbeeld
op kwetsbaar landschap en kritische
materialen.

TRANSITIE-DOE-AGENDA ENERGIE

IMPLEMENTATIE
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AMBITIE ΕΝ VISIE

HUIDIGE SITUATIE

DE NIEUWE ECONOMIE

INTERVENTIES
IMPLEMENTATIE
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INTERVENTIES

4

AMBITIE ΕΝ VISIE

4.1 CRUCIALE KANTELPUNTEN & IMPACTVOLLE PROJECTEN
Cruciale kantelpunten ten aanzien van energie

Activiteiten 2020

• Regionale Energiestrategie Friesland;

• 100% Duurzame energie:
» Friesland als best practice voor NL
doelstelling en tijdlijn.

• Ontwikkeling van kaders voor lokale baten (mogelijk door middel van
coöperatieve ontwikkelingen).

& Ambitieuze RES in

• Randvoorwaarden:

Top 3 impactvolle projecten tussen 2020-2025
• Regionale Energie Strategie Friesland bepaalt het energielandschap tot
2030 of zelfs 2050 – daarmee ook uitgelezen kans om te versnellen om
doelstelling 2025 te behalen en uitgelezen kans om lokale kaders vast
te stellen.
• Duurzaam Ameland is een energiesysteem op zich – door super
innovatieve projecten op het energienet te proberen worden loopt
het eiland ruim voor en is het een voorbeeld voor toekomstige
energiesystemen (Hier zijn foto’s van het zonnepark, die heeft Sanne/
staan op de drive).

INTERVENTIES

• Energiecampus Fryslân is een uniek campusterrein in Leeuwarden
waar innovatieve technieken kunnen doorontwikkelen – onder de
rook van Leeuwarden kan meteen getest worden op toepassingen
voor de gemeente en provincie. Door de campus vindt daarnaast
kennisontwikkeling plaats met neus bovenop de innovaties. (foto’s kan
ik wel regelen).

DE NIEUWE ECONOMIE

» Baten van energieproductie landen voor minimaal 50% weer in
de regio
» Kwalitatief omgevingsproces met invloed burgers (voorbeeld
NMF)
» Hoog kennisniveau in besturen overheden
» Stimuleren gelijktijdigheid en opsla

HUIDIGE SITUATIE

• Positieve businesscase voor Opslag van Energie & Gelijktijdigheid;
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IMPLEMENTATIE
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HUIDIGE SITUATIE

DE NIEUWE ECONOMIE

INTERVENTIES
IMPLEMENTATIE
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5 IMPLEMENTATIE

AMBITIE ΕΝ VISIE

5.1 UITWERKING & IMPLEMENTATIE PROJECTEN

1

KANTELPUNT RES: (IN SAMENWERKING MET FRIESE
OVERHEDEN)

3

KANTELPUNT: POSITIEVE BUSINESSCASE VOOR
OPSLAG VAN ENERGIE & GELIJKTIJDIGHEID
• RT: Stimuleren projecten op de Energie Campus Fryslân .

• PB –Ambitieuze RES: Verhogen van kennisniveau bestuurders voor
urgentie en kansen.

• RT: Stimuleren van Gelijktijdigheid en
gelijktijdigheidstechnieken (In samenwerking met Lodema
en P de Vries).

• RT: Businesscases voor opslag en overzicht
opslagtechnieken (in samenwerking met Ekwadraat en P
de Vries.

• PB – Ambitieuze RES: Oplijnen ambities – “Moonshot” 100% in 2025.
Netcongestie en RES:
• RT met in ieder geval Liander, Provincie – Congestie op lokale
bedrijventerreinen oplossen

• RT: Gezamenlijke inkoop energie/opwek + Onderwijs (in
samenwerking met Zondakrevolutie en Zonnescholen).

2

KANTELPUNT ONTWIKKELING VAN KADERS VOOR
LOKALE BATEN

DE NIEUWE ECONOMIE

• RT: Gezamenlijke inkoop energie/opwek + lokale
markt voor uitwisselen (Mogelijk met de Zwette
in samenwerking met aanjager CE van gemeente
Leeuwarden. Naar voorbeeld INTERREG Greenbiz NoordHolland).

HUIDIGE SITUATIE

Aanjager Energie onderdeel van Friese Energie Alliantie – rechtstreeks
invloed op RES proces en documenten om Ambitie te verbeteren (meer
MWh, of sneller), lokale baten en coöperatieve aanpak vast te leggen in
regionale kaders. Vervangt:

• PB: Leasons learned van succesvolle projecten (Ameland, Garyp, Heeg).

Regionale Energiestrategie,
Regio Friesland

Regionale Structuur
Warmte, Regio Friesland

2020
Fig.
Fig.

100% Duurzame energie –
Vereniging Circulair Friesland

2021

2025

Belangrijke momenten.
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IMPLEMENTATIE

12

Transitievisie Warmte –
Elke gemeente in Friesland

INTERVENTIES

• PB: Lokaal organiseren vastleggen in kaders (naar voorbeeld NMF)

