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09 Omjouwingsfisy provinsje Fryslân 'de Romte diele' 

Korte titel amendement 
 

Andere visie energietransitie in omgevingsvisie 

Toelichting op het amendement: In de omgevingsvisie wordt bij paragraaf 6.3 Fryslân zet 
de energietransitie met kracht voort, gesproken over: “Hoe gaan we het aanpakken?” Wij 
vinden dat deze paragraaf niet uitnodigt om de energietransitie met kracht voort te zetten. 
Door wind- en zonne-energie te beperken wordt onvoldoende geluisterd naar wat de 
Friese inwoner wil. Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) blijkt dat 
burgers een afkeer hebben van grootschalige ingrepen in het landschap, maar laat ook 
zien dat windmolens en zonneparken in de directe omgeving aanvaardbaar zijn als het 
zeggenschap en eigendom van omwonenden goed wordt ingevuld. 
 
 

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor 

Besluit Schrappen uit tekst besluit: 
 
 

Geschrapte tekst vervangen door: 
 
 

Toevoegen aan besluit: 
 
Met in achtneming van de volgende wijzigingen: 
 
1. 

- Paragraaf 6.3 op blz. 63 van Omjouwingsfisy ‘De Romte 
diele’ de volgende tekst te schrappen: ‘Wij 
verwachten…   t/m betrokken bedrijf’ (blz. 64).  

 
2. 

- Deze tekst vervangen door: Wij zijn voorstander van 
een goede, wel overwogen, energiemix. Dat betekent 
dat energie niet meer geproduceerd wordt door enorme 
elektriciteitscentrales ver weg in een anoniem 
gecentraliseerd systeem, maar beschikbaar is in de 
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eigen directe omgeving. Duurzame energiebronnen 
bieden daarmee de mogelijkheid om als burger 
zeggenschap te krijgen over de eigen 
energievoorziening. Duurzame energiebronnen hebben 
een schaal en een rendement die het mogelijk maken 
als dorp, wijk, bedrijf of boer ook zelf eigenaar te 
worden. In Fryslân hebben we daar inmiddels vele 
voorbeelden van, veelal ingegeven door lokale 
energiecorporaties. De opbrengsten van de 
energietransitie komen direct ten goede aan de directe 
omgeving. Door lokaal eigenaarschap kan nieuwe 
bedrijvigheid ontstaan, wordt lokale werkgelegenheid 
bevorderd en kan de sociale samenhang worden 
verstevigd. De energietransitie kan zelfs perspetief 
bieden aan gebieden in Fryslân die te maken hebben 
met krimp, leegloop en gebrek aan economische 
dynamiek. 
 

3. 
- In de tabel ‘OPGAVE 2’ op blz. 65 bullet 6 schrappen: 

Wij wensen het aantal solitaire molens aanmerkelijk 
terug te dringen en willen saneren. We staan daarom 
toe dat meerdere bestaande molens vervangen worden 
door één nieuwe.   
 

4. 
- Deze bullet vervangen door de volgende nieuwe bullets:  

• Wij gaan voluit voor lokaal eigendom en 
decentrale energiesystemen;  

• Wij zoeken draagvlak voor energietransitie in het 
borgen van zeggenschap en eigenaarschap van 
omwonenden, ook waar het gaat om ruimtelijke 
inpassing;  

• Wij bevorderen dat de energievoorziening, 
inclusief de warmtevoorziening, op wijk en 
dorpsniveau wordt georganiseerd;  

• Wij stellen ambitieuze doelen voor 
verduurzaming van de energievoorziening en 
doen dit om duurzaam ondernemerschap te 
stimuleren.  

• Wij omarmen de mogelijkheden die de 
energietransitie biedt voor revitalisering van de 
Friese economie en doet dit door het energie-
beroepsonderwijs te stimuleren, innovatieve 
koplopers te ondersteunen en agrarische 
bedrijven perspectief te bieden op een 
belangrijke rol in de Friese energievoorziening. 
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