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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2178905* 
 
Onderwerp 
Nadere uitwerking opgave Duurzame Energie  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis nemen van bijgevoegde notitie en instemmen met de nadere 

          uitwerking die Gedeputeerde Staten hierin geven aan de ambitie en de  
          koerslijnen zijnde: 

- Energieneutrale steden en dorpen; 
- Ruimte voor Energie; 
- Goed Voorbeeld; 
die Provinciale Staten voor de opgave Duurzame Energie 
hebben vastgesteld in de Omgevingsvisie op 8 november 2017. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 5 programmaonderdeel 5.2 
Energie en Klimaat. 

 
3. Eerdere behandeling  

Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Omgevingsvisie Flevolands 
Straks vastgesteld. In deze Omgevingsvisie, meer specifiek de strategische 
hoofdopgave Duurzame Energie, is door Provinciale Staten de ambitie die zij 
nastreven vastgelegd en de koers uitgezet. Daarbij hebben Provinciale drie 
koerslijnen benoemd: 
- Energieneutrale steden en dorpen; 
- Ruimte voor Energie; 
- Goed Voorbeeld. 
 
In de Commissie Duurzaamheid van 22 november 2017 hebben Statenleden 
aan Gedeputeerde Staten gevraagd om inzichtelijk te maken hoe zij door 
Provinciale Staten vastgestelde kader verder willen uitwerken naar een stra-
tegie en de provinciale inzet die daaruit volgt. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
      Provinciale Staten hebben bij de opgave Duurzame Energie een  
      kaderstellende rol en hebben het kader vastgesteld in de door hen 
      op 8 november 2017 vastgestelde Omgevingsvisie, meer specifiek 
      de strategische hoofdopgave Duurzame Energie. 
      Doel van de behandeling is Provinciale Staten te laten instemmen met 
      de wijze waarop Gedeputeerde Staten uitwerking willen geven aan  
      het door Provinciale Staten vastgestelde kader.       

 
5. Verdere behandeling PS 

Na instemming met deze notitie wordt toegewerkt naar het programmaplan 
Duurzame Energie inclusief financiering, vast te stellen door Provinciale Sta-
ten. Dit is beoogd voor de zomer.  
Tussenstappen die eerst nog worden genomen zijn een keuzenotitie waarin 
ander bouwstenen voor het programma worden voorgelegd, zoals monitoring  
en verantwoording. Ook volgt al eerder, omwille van de tijd, een instem-
mingsvoorstel aan Provinciale Staten van projecten (eerste tranche) die pas-
sen bij de strategie. 
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6. Korte toelichting op voorstel 

De provincie Flevoland wil op regionale schaal een bijdrage leveren aan de energietransitie en 
daarmee het verschil maken. In de door Provinciale Staten op 8 november 2017 vastgestelde 
Omgevingsvisie Flevolands Straks, meer specifiek de strategische hoofdopgave Duurzame Ener-
gie is door Provinciale Staten de ambitie die zij nastreven vastgelegd en de koers uitgezet. 
Daarbij hebben Provinciale Staten drie koerslijnen benoemd: 
   

     - Energieneutrale steden en dorpen; 
     - Ruimte voor Energie; 
     - Goed Voorbeeld. 
      

Hiermee hebben Provinciale Staten het kader vastgesteld dat voor Gedeputeerde Staten de basis 
vormt voor de verdere uitwerking. In de Commissie Duurzaamheid van 22 november 2017 hebben 
Statenleden aan  Gedeputeerde Staten gevraagd om inzichtelijk te maken hoe zij dit door Pro-
vinciale Staten vastgestelde kader verder willen uitwerken naar een strategie en de provinciale 
inzet die daaruit volgt. Daarvoor is bijgevoegde notitie opgesteld. 
 

7. Beoogd effect 
Afstemmen met Provinciale Staten of de door Gedeputeerde Staten voorgestane 
uitwerking in lijn is met het door Provinciale Staten vastgestelde kader in de Omgevingsvisie en 
de bijbehorende startnotitie. 

 
8. Argumenten 

1.1 Hierdoor worden Provinciale Staten geïnformeerd. 
De notitie geeft inzicht hoe Gedeputeerde Staten het door Provinciale Staten  
vastgestelde kader voor de opgave duurzame energie, willen uitwerken. 
Door vaststelling van de Omgevingsvisie, meer specifiek de strategische hoofdopgave duurzame 
energie, hebben Provinciale Staten onder meer als kader vastgesteld dat Flevoland in 2030 en 
verder bekend staat als de provincie die draait op duurzame energie. 
In de notitie wordt inzichtelijk gemaakt hoe Gedeputeerde Staten nader uitwerking willen ge-
ven aan de drie strategische koerslijnen die Provinciale Staten in de Omgevingsvisie hebben ge-
noemd (Energieneutrale steden en dorpen, Ruimte voor Energie en Goed Voorbeeld). Daarbij 
worden drie rollen voor de provincie onderscheiden: 
 
a. bij de Koerslijn Energieneutrale steden en dorpen de rol van netwerkende 
    en participerende overheid; 
b. bij de Koerslijn Ruimte voor Energie die van rechtmatige overheid; 
d. bij de Koerslijn Goed voorbeeld die van presterende overheid.  
 
In de notitie wordt bij elke koerslijn een verkenning gegeven van de projecten  
waarbij de provincie een rol van betekenis kan vervullen. 
De strategische koerslijnen volgen enerzijds uit de provinciale ambitie en doelen zoals vastge-
steld in de Omgevingsvisie en anderzijds uit de analyse van Flevolandse situatie. 
 
1.2 Statenleden hebben hierom verzocht. 
In de commissie Duurzaamheid op 22 november 2018 hebben Statenleden aan Gedeputeerde 
Staten gevraagd om inzichtelijk te maken op welke wijze zij het door Provinciale Staten vastge-
stelde kader willen gaan uitwerken. 
 
1.3. Eerste stap in uitwerking 
Na instemming met deze notitie wordt toegewerkt naar het programmaplan Duurzame Energie 
inclusief financiering. Dit is beoogd voor de zomer. Tussenstappen die eerst nog worden geno-
men zijn een keuzenotitie waarin ander bouwstenen voor het programma worden voorgelegd, 
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zoals monitoring en verantwoording. Ook volgt al eerder, omwille van de tijd, een PS-voorstel 
van projecten (eerste tranche) die passen bij de strategie. 
 

 
 

9. Kanttekeningen 
Geen 

 
10. Bijlagen 
  

Naam bijlage: eDocs nummer: Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Statenvoorstel  2178905      bijgevoegd 

Raamwerk opgave Duurzame Energie      2179357 bijgevoegd 

Raamwerk bijlage 1 overzicht   2179360      bijgevoegd 

Raamwerk bijlage 2 achtergrond projecten  2179362 bijgevoegd 

Raamwerk bijlage 3 verdieping cijfers 2179363 bijgevoegd 

Raamwerk bijlage 4 partners 2179366 bijgevoegd 
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