AGENDA VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie
Datum:
Tijd:
Plaats:

3 april 2019
10.00 - 12.00 uur
Zaal Fluessen in het souterrain bij Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ
Leeuwarden

1.

Opening en vaststellen van de agenda

2.

Vaststellen verslag van de bijeenkomst van 23 januari 2019
Bijlage

3.

Conceptverslag van de bijeenkomst van 23 januari 2019

Mededelingen en ingekomen stukken


Motie Waadhoeke tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal
Op 18 oktober 2018 is een motie door de raad van Waadhoeke aangenomen om als
gemeente in VFG verband bij de VNG aan te dringen op het starten van een landelijke
lobby tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal.
Voorstel is om de motie ook kenbaar te maken richting de VFG, bij deze, om te kijken
in hoeverre de VFG namens alle Friese gemeenten hiervoor aandacht kan vragen bij de
VNG.
Overigens heeft de Utrechtse Heuvelrug eind vorig jaar eenzelfde motie aangenomen
en deze is besproken bij de ALV van 30 november 2018 waarbij de motie is
overgenomen door de VNG.
Dijkstra (Waadhoeke) zal de motie mondeling toelichten.



Ondertekening ambitiedocument Circulaire Economie
Op 19 maart 2019 is het ambitiedocument voor Circulaire Economie ondertekend door
de Friese Overheden. Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Dit
betekent: niet langer praten, maar vooral dóen! Om haar ambitie – Fryslân als meest
circulaire regio van Europa in 2025 – waar te maken, heeft de Vereniging Circulair
Friesland Friese overheden gemobiliseerd tot het ondertekenen van het
ambitiedocument Circulaire Economie. De vertegenwoordigers namens alle Friese
Gemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip Fryslân hebben
hun handtekening gezet tijdens de Business Contact Dagen Noord in WTC Expo te
Leeuwarden.

Bijlage
4.

10.00 uur

-

Motie van de gemeente Waadhoeke

Friese Klimaatatlas
Presentatie door Arie van der Sluis (Gemeentelijk waterambassadeur) en Karel Veeneman
(Wetterskip Fryslân)
Bijlage

-

Oplegnotitie

10.10 uur

5.

De Freonen fan FossylFrij Fryslân plus sirkulêre mobiliteit
Presentatie door Bouwe de Boer (Kwartiermaker Freonen fan FossylFry Fryslân) en Tsjeard
Hofstra (Aanjager Mobiliteit Circulair Friesland)
Bijlage

6.

Oplegnotitie

Stand van zaken Startnotitie Regionale Energiestrategie
Presentatie door Alan Laws (Senior adviseur duurzaamheid gemeente Leeuwarden,
presenteert namens de Friese gemeenten)
Bijlage

7.

-

-

10.40 uur

11.15 uur

Oplegnotitie
Brief aan colleges

Mededelingen en huishoudelijke zaken

11.45 uur

a. Mededelingen vanuit de VNG commissie EZ, Klimaat, Energie en Milieu
De Friese afgevaardigden in de VNG commissie EZ, Klimaat, Energie en Milieu zijn Tjeerd
van der Zwan, burgemeester Heerenveen en Frans Veltman, wethouder De Fryske Marren.
De heer Veltman informeert de portefeuillehouders over de laatste ontwikkelingen binnen
de VNG-commissie EZ, Klimaat, Energie en Milieu.
b. Mededelingen vanuit de provincie Fryslân
Ter vergadering wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking
tot een aantal actuele onderwerpen (o.a. omgevingsvisie) die op dit moment binnen
de provincie spelen.
c. Mededelingen vanuit de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)
Frans Veltman, wethouder van De Fryske Marren en afgevaardigde namens de VFG in de
PCLG, informeert de portefeuillehouders over de laatste ontwikkelingen binnen de PCLG.
d. Mededelingen uit het bestuurlijk overleg Veenweidevisie.
Frans Veltman wethouder van De Fryske Marren informeert de portefeuillehouders over de
laatste ontwikkelingen uit het bestuurlijk overleg Veenweidevisie.
8. Volgende VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie

Het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie staat gepland voor
2 oktober 2019 van 10.00 – 12.00 uur. Suggesties en ideeën voor onderwerpen of thema’s
kunnen tijdens deze bijeenkomst worden ingediend of via het VFG secretariaat worden
gemeld.

9.

Rondvraag

10. Sluiting

12.00 uur

