
Freonen fan             
      Fossielfry            
          Fryslân

Fryslân Culturele hoofdstad 2018 hoe doe ik mee? En waarom? 
Wat heeft energie daar mee te maken?

 
Wie zijn de Freonen Fan Fossielfry Fryslân?
Fryslân blinkt uit in de initiatieven die te maken hebben met schone ener-
gie. Maar niet iedereen weet dat nog! De Freonen Fan Fossielfry Fryslân 
is een netwerkgroep voor de promotie van duurzame energie in Fryslân. 
We komen ongeveer één maal in de twee maand bijeen bij een van de 
‘Freonen’. In deze bijeenkomsten vertellen verschillende ‘Freonen’ waar 
zij momenteel mee bezig zijn. Doordat iedereen zijn of haar verhaal vertelt 
worden nieuwe verbindingen gelegd. Er is genoeg ruimte om te netwer-
ken bij de bijeenkomsten en er achter te komen welke kansen er liggen en 
welke onontdekte verbindingen er zijn. 

Energy Now programma Culturele Hoofdstad
Binnenkort weet elke Fries dat wij goed zijn in het maken van schone 
energie door het programma Energy Now, een onderdeel van CH2018. 
Projecten binnen dit programma zijn: groen gas in voertuigen, elektrische 
boten, energieneutrale huizen, energieneutrale Festivals, energieneutrale 
bedrijfspanden, leerlingen op school aan de slag met energie, de zonne-
bootrace en vergeet niet al die energiecooperaties in Fryslân die aan de 
slag zijn met energie in het eigen dorp. Juist al deze projecten maar vooral 
de bedrijven en organisaties erachter worden geholpen om te versnellen 
en te verbeteren.

Subsidieregeling
Voor het Energy Now programma kan een Europese subsidie worden 
aangevraagd. Voor deze subsidie is het nodig dat er 100 Freonen fan Fos-
sielvrij Fryslân zijn vóór 31 maart: volgende week donderdag! De gemeen-
te Leeuwarden verdubbelt het inlegbedrag van de Freonen en met deze 
subsidie is het mogelijk dat het bedrag nogmaals verdubbeld wordt. Dit 
geld wordt gebruikt om o.a. samen met de Freonen mooie projecten op te 
zetten in Fryslân. 

Freon worden ook iets voor u? 
Er gebeurt al veel op het gebied van duurzame energie in Fryslân…maar 
daar kloppen we ons nog steeds niet voor op de borst en laten we veel 
kansen liggen…want te weinig mensen weten het. Juist in 2018 maar 
vooral ook daarvoor en daarna wil een grote groep ondernemers, overhe-
den en onderwijsinstellingen daar verandering in brengen. 
Wilt u daaraan meedoen? Dat kan!
Juist nu is dat belangrijk: wordt Freon fan Fossylfry Fryslân en profiteer 
van deze nieuwe beweging. 

Wat betekent meedoen:
1   U deelt mee in de kennisuitwisseling en uw bedrijf wordt 
     bekend in de nieuwe vriendengroep.
2   U doet mee met het idee van deze groep om in 2018 twee        
     weken Fossielvrij te gaan voortbewegen
3   U betaalt jaarlijks een bijdrage. Organisaties kleiner dan 5 werknemers   
     betalen 500 euro per jaar en grotere organisaties betalen1000 euro/jr 
     voor een periode van 3 jaar.

Doet u ook mee?

Samen maken we Fryslân onafhankelijk van Fossiele brandstoffen.
Het geld blijft in de Provincie en we creëren samen honderden nieuwe 

banen!
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