
Provinsjale steaten fan Fryslan
FNP, dhr. R. vd Wal
Postbus 20120
8900HM LEEUWARDEN

Ljouwert, 23 maart 2021
Ferstjoerd, 23 MAAR!. 2021

provinsje fryslan, •
province fryslan 6 riming

V )
postbus 20120

8900 hm leeuwarden

tweebaksmarkt 52

(058) 292 59 25

www.fryslan.frl

pro vincie@fryslan.frl

www.twitter.com/provIryslan

Os merkteken : 01860650
Ofd/Opjefte : Klimaat en Enerzjy
Opsteld troch : 
Jo merkteken :
Taheakke(n) :

Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer Wetterwaarmte

Achte hear van der Wal,

Jo skriftlike fragen op gran fan '<est 42 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 1 maart
2021 beantwurdzje wy as neikomt.

Jo setten jo fragen atein mei de neikommende ynlieding.

Yn de Duorsumensbylage fan 'Groot deFryskeMarren'stiet in ynterview mei deputearre
Poepjes. Neffens de deputearre kin mei akwatermy yn 60% fan de enerzjyfraach yn Fryslan
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 pro gramma Aardgasvrije wijken'. De
Pro vinsje Fryslan probearret no jild at Europa te krijen foar it projekt yn Heech.
Yn de Tuskenbala ns skriuwt it kolleezje dat Ot ferskate studzjes b//ken dien hat dat
akwatermy in folle hegere potinsje hat as earder tocht waard en derom in wichtige bydrage
oan de enerzjymiks leverje kin.
Njonken Heech binne der ek yn Balk en Ljouwert serieuze plannen om mei akwatermy oan
de slach te gean. Be FNP Steatefraksje is fan betinken dat in fergelykjende pilot mei trije
ferskillende situaasjes mooglik wol kansriker weze kin om Europeesk jild mei binnen te
heljen en boppedat de tapassing fan akwatermy yn Fryslan ferhastigje kinne soe.

Fraach 1:
Is it kolleezje ree en sjoch serieus nei de moo glikheid om neist it projekt yn Heech (oan in
grut mar) ek dy yn Balk (oan in feart) en Ljouwert (yn in stedske ornjouwing) yn de
Europeeske subsydzje-oanfraach mei te nimmen? As dat net sa is, werom (no) net?
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Antwurd fraach 1:
Derta binne wy ree. Wy binne op it stuit oan it Cindersykjen oft en hoe't dat it baste kinne soe.
Derop foarUtrinnend binne wy uteinset mei in brede ynventarisaasje fan
wetterwaarmteprojekten yn Fryslan. Mei help fan it realisearjen fan inkelde demoplakken,
derCinder Heech, wolle wy parallel deroan nei in Fryske wetterwaarmte-aginda tawurkje.

Fraach 2:
Is it kolleezje it mei de FNP lens dat de foaroprinnende akwatermy-projekten yn Fryslan
stimulearre wurde moatte?

Antwurd fraach 2:
Ja, der binne wy it mei iens. Wy stimulearje it opstarten fan pilotprojekten/demoplakken. Dat
fersterket Us posysje as it om Europeeske subsydzje-oanfragen giet.

Fraach 3:
Wat kin it Kolleezje dwaan om de Cintwikkeling fan akwatermy en it Otroljen fan dy technyk yn
Fryslan te ferhastigjen?

Antwurd fraach 3:
Derfoar folgje wy meardere spoaren. Wy binne mei-tandertekener fan de nasjonale 'Green
Deal Aquathermie'. Wy stribje nei it realisearjen fan in tal Onderskiedende demoplakken. En
WY Cindersykje de mooglikheden fan Ryks- en Europeeske funsen foar de Otfiering fan
wetterwaarmteprojekten.

Mei rju achtinge,

Deputearrt \Steaten fan Fryslan,

drs. A.A

R.E.-Bouiu
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