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AGENDA VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie 
 

Datum:  Woensdag 2 oktober 2019 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Plaats:  Raadszaal gemeente De Fryske Marren, Heremastate 1,  te Joure   
Voorzitter: Herwil van Gelder 

 

1. Opening en vaststelling agenda        10.00 uur  
 

2. Vaststellen verslag van 22 mei 2019      

 

Bijlage 1. Verslag van 22 mei 2019 

 
3. Mededelingen en ingekomen / verzonden stukken 

a) Mededeling van Team CO2-beprijzing 
Oproep aan gemeenten: certificeer uw organisatie dit jaar nog voor CO2-prestatieladder! 
CO2-reductie is een belangrijk onderdeel van de klimaatdoelstellingen, die veruit de meeste 
gemeenten voor zichzelf hebben gesteld. De VNG ondersteunt gemeenten dit jaar met het project 
CO2-beprijzing (www.vng.nl/co2)  met als een van de onderdelen het certificeringsproject. 
 
30 gemeenten in 2019 certificeren voor de CO2 prestatieladder 
De CO2-prestatieladder maakt o.a. voor uw organisatie inzichtelijk wat de eigen CO2-footprint is en 
biedt een instrument om te zorgen voor structurele CO2-reductie in de hele organisatie. Daarnaast 
voldoet uw gemeenten dan ook aan “practice what you preach”. Certificeren is geen plicht, wel kan 
het goed helpen uw eigen doelstellingen te realiseren. Bovendien voldoet uw organisatie met de 
certificering ook aan Europese regelgeving (Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en diverse 
nationale normen. Meer informatie kunt u hier vinden.  
Gelijk enthousiast? Stuur dan een mail naar CO2@vng.nl om uw gemeente aan te melden. VNG 
biedt een actief ondersteuningsprogramma, met aantrekkelijke voordelen en kortingen. Deadline 
voor aanmelden is 7 oktober a.s.. Er kunnen maximaal 30 gemeenten meedoen.  
Wilt u samen met minimaal 5 gemeenten in uw de regio dit jaar certificeren? Neem dan contact op 
met het CO2-team om mogelijkheden te bespreken de groepsbijeenkomsten in uw regio te 
organiseren. Wilt uw gemeente in 2020 certificeren? Dan kunt u o.a. verdiepende informatie 
krijgen via de bijeenkomsten die de decentrale overheden gezamenlijk met SKAO.nl organiseren. 
We horen graag van u! 
Vriendelijke groet, Team CO2-beprijzing 

 

Bijlage - 
 

4. Collectieve aanpak Exotenbestrijding       10.05 uur 
Presentatie door Gauke Dam (Iepenwacht Fryslân) 

       

Bijlage 1. Oplegnotitie 
 

5. Regionale Energiestrategie Friesland       10.15 uur 
Presentatie door Alan Laws (Kwartiermaker Regionale Energiestrategie Friesland) 

 

Bijlage 1. Oplegnotitie 
 

http://www.vng.nl/co2
https://vng.nl/onderwerpenindex/energie-en-klimaat/co2-beprijzing/project-versnelling-certificering-co2-prestatieladder
mailto:CO2@vng.nl
https://www.skao.nl/news/Exclusief:-Roadshow-CO2-Prestatieladder-voor-overheden-6724


2. Verslag bijeenkomst 2 juli 2019 

3. Brief commitment gemeenten 

4. Startdocument RES 

5. Mail gemeenten 3 september 2019 

6. Factsheet 
 

 

6. VNG geeft toelichting en gaat in gesprek over het Klimaatakkoord   11.15 uur 
Presentatie door Paul Picauly (Secretaris programma Energie VNG) 

 

Bijlage 1. Oplegnotitie 

 
 

7. Mededelingen en huishoudelijke zaken                                                                                      11.50 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. VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie       
Het volgende VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie zal plaatsvinden in 2020 de datum en 
locatie zal nog nader bekend gemaakt worden. 

 

9. Rondvraag           
 

10. Sluiting           12.00 uur 

         

 


