TEKST Burgerinitiatief CO2 prestatieladder certificering HLT
1. Inleiding
Bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Belangrijk
onderdeel van duurzaamheid is CO2 reductie. Hillegom besloot energie neutrale gemeente te zijn
in 2030, Lisse in 2040. Teylingen besloot als gemeentelijke organisatie in 2030 volledig duurzaam
te zijn. Dus, als gemeentelijke organisatie de CO2 productie van de eigen organisatie zo veel
mogelijk beperken, past uitstekend in het voornoemde beleid van de drie gemeenten. Juist ook
omdat in de praktijk steeds weer blijkt dat de gemeentelijke voorbeeldfunctie voor bedrijven en
maatschappelijke organisaties erg belangrijk is.
2. Samen Hillegom, Lisse en Teylingen > HLT
Gelet op het feit dat Hillegom, Lisse en Teylingen ambtelijk zijn samengegaan (HLT organisatie)
zijn maatregelen voor beperking van de CO2 productie van de HLT organisatie praktisch alleen
uitvoerbaar als alle drie de gemeenten eenzelfde besluit nemen. Op dit punt een scheiding
aanbrengen tussen de drie gemeenten is in de praktijk ondoenlijk. Daarom is dit burgerinitiatief
gelijktijdig voorgelegd aan de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen.
3. Promotie vanuit Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)
De VNG stimuleert dat gemeenten zich laten certificeren voor de CO2- prestatieladder (primair op
niveau 3) en ontwikkelde daarvoor een speciaal programma: CO2-reductie door gemeenten (zie
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/co2-reductie-door-gemeenten
). De VNG is ook
bezig zich zelf te laten certificeren voor de CO2- prestatieladder. Er zijn al 10 gemeenten
gecertificeerd en 15 zijn er mee bezig. Voorbeeld: De gemeente Soest is recent vanuit het VNG
programma gecertificeerd voor niveau 3 op de CO2-Prestatieladder .
Soest werd de tiende gemeente die het certificaat haalde. Wethouder Nermina
Kundić: ‘De CO2-Prestatieladder is een uitstekende manier om te meten hoe we het
als gemeente doen. Zo weten we of de acties die we inzetten om te verduurzamen
ook het gewenste effect hebben en kunnen we het beleid (bij)sturen. We vinden het
belangrijk om nadrukkelijk ook naar onze eigen footprint te kijken. ‘De gemeente als
voorbeeld’ is 1 van de 4 programma’s waarmee we de doelstellingen uit het
Klimaatakkoord willen behalen. De andere zijn wonen, werken en mobiliteit. We zijn
nu gecertifieerd op niveau 3. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de
CO2-uitstoot in de keten en sector, zo ver zijn we nog niet helemaal. Maar we stellen
uiteraard wel de nodige duurzaamheidseisen in ons inkoopbeleid.’
Kundić raadt het VNG-programma en het gebruik van de CO2-Prestatieladder van
harte aan. ‘De wil om actief aan de slag te gaan met CO2-reductie is er bij alle
gemeenten, maar de resultaten blijven nogal eens achter omdat het vaak niet goed
grijpbaar is. Door je te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder weet je waar de
knelpunten in jouw gemeente zitten én hoe je die aan kunt pakken.’

