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Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 

keteninitiatief. De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven 

die binnen de branche spelen. 

1.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor de 

gemeente De Fryske Marren is de website van de SKAO geraadpleegd 
(https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet overzicht van alle 

initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn 

besproken met de projectleider en met het management. Aangezien de gemeente aan 
meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. 

 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het Management geëvalueerd of deelname aan 
de initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele 

andere geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

1.2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 
en overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel 

vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 
van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de 

werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn 

(wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve 

deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de 
inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een 

ander initiatief. 

1.3 Lopende initiatieven 

1.3.1 Stichting Nederland CO2 Neutraal 

Door de gemeente De Fryske Marren wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 

Neutraal. Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van 
kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij 

doen dit middels vier bijeenkomsten met een interactieve werkgroep en/of workshops en 

een plenaire inspiratiemiddag.  

1.3.2 Klimaatoverleg Friesland 

Een overlegstructuur voor de gemeenten in Friesland over alle voorkomende 
onderwerpen over duurzaamheid en klimaat. 

 

1.3.3 Circulair Friesland 

De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, 

gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en andere 

organisaties die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren. 
Vereniging Circulair Friesland wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en 

daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren. 
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Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze 
zodanig in dat er een zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, zonder 

schade aan te richten aan ecosystemen of aan mens of dier. Een circulaire economie 

draait op duurzame energie en heeft ook oog voor het behoud van biodiversiteit en het 

welzijn van alle levende wezens. 

Veel Friese bedrijven zien kansen en willen samenwerken om een circulaire economie 
vorm te geven. Ze willen vooroplopen en meebouwen aan een nieuwe economie. 

Gemeenten zien kansen voor nieuw elan en nieuwe banen in Friesland. Zij nemen ook 

hun verantwoordelijkheid door deze beweging te steunen en ook zelf actief circulaire 
producten en diensten te afnemen (zogenaamde launching customers). De provincie 

denkt al langer na over het in de kringloop houden van grondstoffen en het 

verduurzamen van de energievoorziening. Circulair Friesland past daar goed bij. 

Zie de website www.circulairfriesland.frl voor meer informatie en een overzicht van alle 

leden.  

1.3.4 Fossiel vrij Friesland 

Fossielvrij MKB is een initiatief vanuit de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Diverse projecten 
dragen daar hun steentje aan bij, zoals de Energy Challenges op scholen, de Dutch Solar 

Challenge met zonneboten, een groot aantal energiecoöperaties, projecten voor 

energieneutrale huizen en festivals. Het mooiste voorbeeld tot nog toe is de 
Elfwegentocht, de twee weken in juli 2018 waarin Fryslân fossielvrij reisde waaraan de 

gemeente De Fryske Marren ook heeft deelgenomen. 
 

Het project Fossielvrij MKB richt zich in de eerste plaats op MKB-bedrijven. Het wordt 

gedragen door een groep gemotiveerde partners binnen de Freonen, die samenwerken 
om het Friese MKB zo snel mogelijk fossielvrij te maken. Onze ambitie is om in 2020 

tenminste 250 fossielvrij bedrijven te hebben. Dat zijn de koplopers die in de jaren 
daarna de andere bedrijven gaan meetrekken. Fossielvrij MKB wordt financieel mede 

mogelijk gemaakt door de Freonen, het programma Duurzaam Door van Provincie 

Fryslân en Stadsregio Leeuwarden. 

1.3.5 P10 

De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten.  De 22 grootste 
plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen 

waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht 

van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals 
LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de 

plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn 
o.a. VNG en diverse ministeries. Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk: 

 

• Demografische ontwikkelingen 
• Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds 

• Recreatie en toerisme 

• Functieveranderingen op het platteland 
• Nieuwe economische kansen in de buitengebieden 

• Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden) 
• Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs) 

• Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid 

 

http://www.circulairfriesland.frl/
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