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,,Een doorbraak’’, vindt directeur Mi-
chel Hendriks van het Fûns Skjinne
Fryske Enerzjy. ,,We hebben hier iets
voor mensen die geen geld hebben
om zelfstandig mee te doen aan de
energietransitie.’’

Het fonds, dat is ingesteld door
het provinciebestuur, leent 750.000
euro aan Solease in Utrecht. Dit be-
drijf legt bij particulieren zonnepa-
nelen op daken. Het zal daarvoor

,,zoveel mogelijk’’ met lokale instal-
lateurs werken.

,,Solease verzorgt de aanschaf, in-
stallatie, monitoring, reparatie en
verzekering van de panelen’’, mel-
den Hendriks en Solease-directeur
Roderick van Wisselingh in een ge-
zamenlijk bericht.

Volgens Hendriks is dit ook een
mooie route voor mensen die mis-
schien wél het geld hebben voor een
installatie voor zonne-energie, maar
die er zelf geen ‘gedoe’ van willen
hebben. Ze hoeven alleen hun dak
maar beschikbaar te stellen. ,,Alle ri-
sico’s zijn afgedekt.’’

Wie aan deze huurconstructie
meedoet, bespaart volgens Hen-
driks zo’n 130 euro per jaar. Wie

meer wil overhouden, kan beter zelf
voor panelen op de woning zorgen.

Als de actie een succes wordt, wil
het FSFE waarschijnlijk nog wel
meer uitlenen. Hendriks noemt 7,5
miljoen als eerste maximum. In the-
orie zou dat zelfs 15 miljoen euro
kunnen worden, maar daar is toe-
stemming voor nodig van het pro-
vinciebestuur.

Het nu beschikbaar gestelde be-
drag is genoeg om 150 huishoudens
aan panelen te helpen. Als commer-
ciële banken de FSFE-lening aanvul-
len tot zo’n 4 of 5 miljoen euro, loopt
dat op tot 900 huishoudens. Hoe
meer dat er worden, hoe beter het
volgens Hendriks is.

Het fonds mag niet direct geld uit-

lenen aan particulieren. Wel aan be-
drijven. Ook corporaties kunnen
een beroep doen op het FSFE. De in-
directe manier via Solease is wel toe-
gestaan.

Het fonds spreekt van een ,,sub-
stantiële impuls’’ voor verduurza-
ming van woningen in Friesland.

Het provinciebestuur stelde twee
maanden terug vast dat het aantal
‘zonnedaken’ veel minder snel stijgt
dan een paar jaar terug nog was ver-
wacht. Het totaal ligt op ruim 135
megawatt, terwijl eerder is gemikt
op 350 megawatt in 2020.

Het FSFE heeft 90 miljoen euro in
kas. Daarvan is inmiddels 60 mil-
joen uitgeleend. Een deel daarvan zit
in ‘zon’.

Fries energiefonds helpt
huiseigenaar aan panelen
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LEEUWARDEN Het Friese energie-
fonds FSFE wil particuliere huisei-
genaren zonder geld aan schone
energie helpen. Door op het dak
huurpanelen te laten leggen.
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SNEEK Op de parallelweg
van de N354 tussen Sneek
en Woudsend is ter hoogte
van buurtschap Koufurder-
rige maandagavond de
bestuurder van een scooter
zwaargewond geraakt. Het
lijkt te gaan om een eenzij-
dige aanrijding ter hoogte
van een boerderij. De bewo-
ners merkten de ernstig
gewonde scooterrijder op.
Vanwege de ernst van de
verwondingen kwam ook de
traumaheli ter plaatse. Het
slachtoffer is met nog onbe-
kende verwondingen met
een ambulance vervoerd
naar het ziekenhuis.

Scooterrijder
ernstig gewond

LEEUWARDEN Het bestuur
van de Partij voor het Noor-
den (PvhN) wil na vijftien
jaar breken met de Onaf-
hankelijke Senaatsfractie
(OSF) in de Eerste Kamer.
Belangrijkste reden: FNP’er
Hindrik ten Hoeve, die voor
de OSF de enige senaatszetel
vervult, heeft in de Eerste
Kamer voor de Mijnbouw-
wet gestemd. Voorzitter
Mariska Sloot van de PvhN
zegt dat haar partij versteld
staat. ,,Juist in onze provin-
cie Groningen, waar dit tot
zulke catastrofale proble-
men leidt, kan de Partij voor
het Noorden hier politiek
niet achter staan.’’ De Onaf-
hankelijke Senaatsfractie is
een platform voor provin-
ciale onafhankelijke partij-
en. Tot aan de stemming
over de Mijnbouwwet was
de samenwerking goed. De
leden van de PvhN stem-
men op 24 januari over het
voorstel van het bestuur.

Breuk in OSF na
stem Ten Hoeve
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Fryslân van de RUG moeten de route
helpen uitstippelen. Over zes jaar, in
2025, wil Friesland in de top 3 van Eu-
ropese ontwikkelregio’s staan.

Veel Friese bedrijven willen mate-
riaal hergebruiken en geen grond-
stoffen verspillen, concludeert de
universiteit uit een onlangs gehou-
den enquête. Die is uitgezet onder
6300 mkb-bedrijven (midden- en
kleinbedrijf). De respons is ongeveer
750.

,,Folle mear bedriuwen as ik
tocht’’ zien kansen, concludeert
Gjalt de Jong, hoogleraar duurzaam
ondernemen in een circulaire eco-
nomie. ,,De yntinsje is der. Mar der is

in gat tusken dy yntinsje en wat se
écht dogge.’’ Over een week of acht
rapporteert hij uitgebreid over de
enquête.

De Jong spreekt van een nulme-
ting, die elk jaar of om de twee jaar
een vervolg moet krijgen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe
wil dit jaar een ‘grondstoffenpas-
poort’ laten maken van het Provin-
sjehûs. Dat moet laten zien welke
materialen allemaal in het gebou-
wencomplex verwerkt zijn en welke

geschikt zijn voor hergebruik. Het
nieuwe Swettehûs in Leeuwarden
moet circulair worden gebouwd.

Met een van de Waddeneilanden
wil het provinciebestuur afspraken
maken om zo mogelijk al in 2022
,,maximaal’’ circulair te zijn. De ei-
landen weten volgens De Rouwe al
welke grondstoffen er binnenko-
men en wat er aan materiaal wordt
afgevoerd. De volgende stap is om
het hergebruik daadwerkelijk zo
groot mogelijk te maken.

RUG moet Friesland circulair laten scoren

LEEUWARDEN De provincie schakelt
de Rijksuniversiteit Groningen in
om Friesland hoog op de Europese
lijst van circulaire economieën te
krijgen.
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Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy heeft 90 miljoen euro in kas. Daarvan is inmiddels 60 miljoen uitgeleend. FOTO SHUTTERSTOCK


