
 

 

AGENDA EXTRA VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie 
 
Datum:  22 mei 2019 

Tijd:  09.00 - 12.00 uur  
Plaats:  Raadszaal gemeente Leeuwarden, Stadhuis Hofplein 38 te Leeuwarden. 
 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda                                                                            09.00 uur 

Themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) 
     

2. Vaststellen verslag van de bijeenkomst van 3 april 2019 
 

Bijlage Conceptverslag van de bijeenkomst van 3 april 2019 
 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken        

 

 Kopie: Brief gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland en Heerenveen 
inzake Kleine windmolens in Zuid Oost Friesland. 
De bovengenoemde gemeenten hebben een brief gestuurd aan het college van GS van 
Fryslân en de politieke partijen vertegenwoordigd in PS plus een kopie aan de 
formateur. De brief is ook in kopie gericht aan de portefeuillehouder Klimaat & Energie 
VFG, dhr. H. van Gelder. In deze brief verzoeken de gemeenten om het ruimtelijk 
beleid rond kleine windmolens te heroverwegen, om zo kleine windturbines mogelijk 
te maken. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
NB: Mocht interesse hebben voor het achterliggende rapport dan kunt u dit opvragen 
bij azijlstra@vfg-fryslan.nl  

Bijlage - Kopie: Brief gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf, 
Smallingerland en Heerenveen inzake Kleine windmolens in Zuid 
Oost Friesland. 
 

 
4. Wat betekent het Klimaatakkoord voor de regio?                       09.05 uur 

Presentatie Vera Pieterman (Plaatsvervangend directeur Warmte en Ondergrond bij 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).    

Bijlage -  

 
5. De RES en het netwerk door Alliander                                                                             09.45 uur  

Presentatie door Marcel Doyer (Strategisch Omgevingsmanager Alliander) en  
Oeds Kuipers (Relatiemanager Klant & Markt Alliander) 
 

Bijlage -  

 
 
 
Pauze 10.15-10.30 
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6. Startnotitie Regionale Energiestrategie                                                                           10.30 uur 

Presentatie door Alan Laws (Kwartiermaker Regionale Energie Strategie gemeente 
Leeuwarden, presenteert namens de Friese gemeenten) 

 

Bijlage Een concept startnotitie wordt in week 29 rondgemaild 

 
7. 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 


