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Onderwerp

Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)
Gedeputeerde Staten stellen voor
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Lelystad,

Beslispunten

Kennis te nemen van de Startnotitie RES Flevoland waarin de aanpak om
te komen tot een Regionale Energiestrategie wordt beschreven.
Richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de conceptRES (april 2020) en RES 1.0 (april 2021).
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Afdeling/Bureau

Doelstelling programmabegroting

Het beleidsonderwerp Klimaat valt onder programma 5.2 Energie en Klimaat
van de Programmabegroting.
3.

Eerdere behandeling

Provinciale Staten zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord en de RES op de inwerkavond voor PS. In de commissies Duur
zaamheid voor de verkiezingen, werden PS bijgepraat over de actuele stand
van zaken. Daar is onder meer gesproken over de opdracht aan Flevoland als
RES-regio om een gezamenlijke regionale energiestrategie op te stellen,
waarin de regio aangeeft welke bijdrage zij kan leveren aan de nationale op
gave voor CO2 reductie in 2030 en 2050.
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Bevoegdheden PS en doel behandeling

Provinciale Staten hebben aangegêven vooraf mee te willen praten over de
totstandkoming van de RES. Deze startnotitie is daarvan het begin.
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Verdere behandeling PS

De beoogde ondertekening van het Klimaatakkoord wordt voorzien in oktober
van dit jaar na behandeling in Provinciale Staten (ook in andere provincies).
De regio's hebben daarna 6 maanden om hun concept-RES op te stellen. Vanaf
ondertekening hebben regio's 18 maanden om RES 1.0 op te stellen. Beiden
documenten zullen ook worden voorgelegd aan Provinciale Staten.
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Korte toelichting op voorstel
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De startnotitie vormt de basis voor de op te stellen concept-RES en RES 1.0.
Het geeft aan hoe regionale partners als RES-regio met elkaar gaan samen
werken en tot een gezamenlijke regionale energiestrategie gaan komen.
‘

Van iedere RES-regio wordt verwacht dat het in een product beschrijft welke
energiedoelstellingen het op welke termijn denkt te gaan bereiken. Hierover
zijn afspraken gemaakt in Interbestuurlijk programma (IBP) en Klimaatakkoord. Daarbij is de RES een instrument om de ruimtelijke inpassing van voor
stellen met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Daarnaast is de
RES een manier om langjarige samenwerking tussen alle regionale maatschap
pelijke partijen te organiseren.

Deze startnotitie is tot stand gekomen door diverse ambtelijke en bestuur
lijke overleggen. Ook is gebruik gemaakt van kennis in andere regio’s, maat
schappelijke partners en het nationaal programma RES.
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Bestuurlijk is de startnotitie ook door de colleges van de gemeenten en waterschap behandeld
die de startnotitie ook voorleggen aan hun raad en algemene vergadering. Behandeling hiervan
valt dan samen met de beoogde behandeling van het Klimaatakkoord in Provinciale Staten in
september.
7.

Beoogd effect

De Startnotitie is een gezamenlijk product en heeft tot doel de samenwerking in Flevoland vorm
te geven zodat de regio een goede start kan maken met de RES.
8.

Argumenten

1.1 De RES is een regionale samenwerking
De RES is een gezamenlijk proces waarbij van onderop wordt gewerkt aan een regionaal bod als
bijdrage aan de nationale opgave voor CO2-reductie. De verschillende overheden in Flevoland
staan samen aan de lat en daarom wordt de Startnotitie tegelijkertijd behandeld in de Staten,
Raden en Algemeen Bestuur.
1.2 De Startnotitie RES is bestuurlijk akkoord
In de governance is afgesproken dat na ambtelijke en bestuurlijk goedkeuring, alle bevoegde
gezagen de Startnotitie voorleggen aan hun volksvertegenwoordiging. Om die reden wordt nu de
Startnotitie aan u voorgelegd.
1.3 Het opstellen van de RES is ofgesproken in het interbestuurlijk programma (IBP) en Kli
maatakkoord
Deze startnotitie beschrijft de aanpak voor de gezamenlijke inzet van de koepels IPO, VNG en
UvW zoals afgesproken in het IBP en het Klimaatakkoord als uitwerking van de Klimaatwet.
2.1 Provinciale Staten vroegtijdig te betrekken bij de RES Flevoland
Deze startnotitie vormt het begin van het proces om tot een regionale energiestrategie te ko
men. Wensen vanuit Provinciale Staten die nu worden ingebracht, kunnen daarom goed een plek
krijgen in de ontwikkeling van de concept-RES en de RES 1.0.
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Kanttekeningen
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10. Bijlagen
Naam stuk:

Startnotitie RES Flevoland
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Provincie Flevoland
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 juli 2019, nummer 2446743.

BESLUITEN:
Kennis te nemen van de Startnotitie RES Flevoland waarin de aanpak om te komen tot
een Regionale Energiestrategie wordt beschreven.
Richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de concept-RES (april 2020)
en RES 1.0 (april 2021).
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