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Rjochte oan DS / lid DS 
 

Kolleezje fan DS, deputearre Sietske Poepjes 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Akwatermy pilots 
Yn de Duersumensbijlage fan Groot deFryskeMarren1 stiet in 
ynterview mei deputearre Poepjes. Neffens de deputearre kin 
mei akwatermy yn 60% fan de enerzjyfraach yn Fryslân 
foarsjoen wurde. Yn it ynterview neamt de deputearre it 
akwatermy-projekt ‘Warm Heeg’, dat gjin subsydzje krigen hat 
fan it Ryk yn it ramt fan it programma ‘Aardgasvrije wijken’. De 
Provinsje Fryslân probearret no jild út Europa te krijen foar it 
projekt yn Heech. 
 
Yn de Tuskenbalâns2 skriuwt it kolleezje dat út ferskate 
stúdzjes bliken dien hat dat akwatermy in folle hegere potinsje 
hat as earder tocht waard en dêrom in wichtige bydrage oan de 
enerzjymiks leverje kin.  
 
Njonken Heech binne der ek yn Balk3 en Ljouwert4 serieuze 
plannen om mei akwatermy oan de slach te gean. De FNP 
Steatefraksje is fan betinken dat in fergelykjende pilot mei trije 
ferskillende situaasjes mooglik wol kânsriker wêze kin om 
Europeesk jild mei binnen te heljen en boppedat de tapassing 
fan akwatermy yn Fryslân ferhastigje kinne soe. 
 

Fraach / fragen 
 
 

1. Is it kolleezje ree en sjoch serieus nei de mooglikheid om 
neist it projekt yn Heech (oan in grut mar) ek dy yn Balk 
(oan in feart) en Ljouwert (yn in stedske omjouwing) yn de 
Europeeske subsydzje-oanfraach mei te nimmen? As dat 
net sa is, wêrom (no) net?  

 
2. Is it kolleezje it mei de FNP iens dat de foaroprinnende 

akwatermy-projekten yn Fryslân stimulearre wurde moatte? 
 

3. Wat kin it Kolleezje dwaan om de ûntwikkeling fan 
akwatermy en it útrôljen fan dy technyk yn Fryslân te 
ferhastigjen?  
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