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1.1 Inleiding
In het Klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat de
gemiddelde mondiale temperatuurstijging ruim onder
2°C moet blijven. Het terugdringen van
broeikasgasemissies neemt een centrale plek in in het
uitvoeren van het Klimaatverdrag van Parijs. In
Nederland is de bijdrage aan het verdrag van Parijs
vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord
is een pakket van maatregelen en afspraken tussen
bedrijven, maatschappelijke organisaties en
overheden. Het pakket heeft als doel om gezamenlijk
de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030
met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. In juli
2021 heeft de Europese Commissie een pakket
beleidsmaatregelen gepresenteerd (Fit for 55) waarin
het Europese doel is opgehoogd van 40% naar 55%.
Het recente coalitieakkoord spreekt zelfs van het
verhogen van de nationale ambitie naar 60% reductie
in 2030 om in 2050 uiteindelijk klimaatneutraal te zijn.
De provincie Flevoland is medeverantwoordelijk voor
het realiseren van deze ambitie en wil hier passend
beleid op voeren. In deze verkenning voor een
Klimaatplan Flevoland brengen we het huidige beleid
in kaart en stellen we aanvullende beleidsmaatregelen
voor die passen bij de klimaattransitie in Flevoland. In
hoeverre draagt het bestaande beleid bij aan de
doelstelling en in hoeverre is aanvullende inspanning
wenselijk?

Vertrekpunt

Quintel heeft eerder onderzocht in hoeverre energieneutraliteit
in Flevoland in 2030 binnen bereik ligt. Daaronder wordt
verstaan dat op jaarbasis net zo veel hernieuwbare energie
wordt geproduceerd als er energie wordt verbruikt binnen de
grenzen van de provincie Flevoland. De berekeningen zijn
gemaakt op basis van de huidige beleidsinspanningen. 100%
energieneutraliteit in 2030 lijkt, zelfs als alle onzekerheden de
goede kant op vallen, onwaarschijnlijk. Bovendien richten de
berekeningen zich op energie, terwijl de provincie op zoek is
naar een klimaatplan waar over de volle breedte wordt gekeken
naar emissiereductie.
Daarom heeft de provincie gevraagd om deze verkenning,
waarin per sectortafel van het Klimaatakkoord
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beleidsmaatregelen worden uitgewerkt die een hogere
emissiereductie opleveren. Daarbij is aandacht voor de vraag
welke inzet (vanuit de provincie) nodig is om de
beleidsmaatregelen op de thema’s gebouwde omgeving,
elektriciteit, mobiliteit, landbouw en industrie uit te voeren. De
maatregelen zijn vervolgens uitgewerkt tot drie mogelijke
scenario’s voor 2030 in het Energietransitiemodel (ETM):
1.
2.
3.

een scenario op basis van de huidige inzet;
een scenario met extra inspanning; en
een scenario met een hoge inspanning.

Op deze manier wordt duidelijk hoe ver de provincie Flevoland
is richting klimaatneutraliteit op basis van huidig Europees,
nationaal en provinciaal beleid (scenario 1), met additionele ‘no
regret’ maatregelen (scenario 2), en met alle mogelijke
additionele maatregelen tot 2030 (scenario 3).
Hoofdstuk 5 van deze verkenning bevat een advies voor het
best passende scenario voor de provincie Flevoland. Dit advies
vormt, in combinatie met de gepresenteerde maatregelen, de
opstap naar een Klimaatplan Flevoland dat hierna kan worden
opgesteld.
Opgavegerichte benadering

Het klimaatbeleid heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen in
Nederland. Het is daarom belangrijk om te kunnen blijven
uitleggen hoe de verschillende doelstellingen,
beleidsinstrumenten en maatregelen op alle schaalniveaus van
invloed zijn op de landelijke emissiereductiedoelstelling. Met
name overheden hebben een rol in het uitdragen van dit
verhaal. Het is belangrijk om daarbij duidelijk onderscheid te
maken tussen taakgerichte en opgavegerichte verhalen. Het
taakgerichte verhaal richt zich op de bijdrage van de taken van
een specifieke overheid aan de reductie van broeikasgassen.
Het opgavegerichte gaat over de bijdrage op het grondgebied
van de overheid aan deze reductie en neemt daarin ook de
inspanningen van andere partijen op dat grondgebied mee. De
klimaatdoelstellingen raken aan de taken van de provincie, maar
er is een groot aantal partijen (inwoners, bedrijven, overheden)
dat invloed heeft op het halen van de klimaatdoelen.Wij richten
ons hier op de bijdrage van alle activiteiten op het grondgebied
van de provincie Flevoland, een opgavegericht beeld dus.
Totstandkomingsproces van deze verkenning

Bureaus Quintel, Over Morgen en Arcadis hebben aan de hand
van zes werksessies met de provincie Flevoland en
literatuurstudie de beleidsmaatregelen verzameld en in
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scenario's uitgewerkt. In de sessies zijn verschillende
onderwerpen aan bod gekomen:
I.
II.
III.

IV.

Het verzamelen en verwerken van Emissiedata uit
1990 en 2019;
Het verzamelen en opstellen van (aanvullende)
beleidsmaatregelen;
Het maken van mogelijke toekomstscenario’s voor
2030 en 2050 op basis van huidig beleid en
potentieel aanvullend beleid;
Een advies over de mogelijke additionele
beleidsmaatregelen en het ambitieniveau.

Elke beleidsmaatregel is gekoppeld aan één van de vijf
sectortafels van het Klimaatakkoord. Dit zijn: (1) gebouwde
omgeving; (2) mobiliteit; (3) elektriciteit; (4) landbouw en (5)
industrie.
Om te komen tot een advies is onderscheid gemaakt in de
eerdergenoemde drie toekomstscenario's met oplopende
ambitieniveaus. Per scenario is met hulp van het ETM
uitgerekend hoeveel emissiereductie in 2030 kan worden
behaald. Op grond daarvan en aan de hand van de input van
de werksessies is een advies gegeven voor de keuzes in het
klimaatplan als vervolg op deze verkenning. Daarbij wordt ook
voorbij 2030 naar 2050 gekeken.
Kader van deze verkenning

De scope van deze verkenning beperkt zich tot emissiereductie.
Daardoor ligt de focus op maatregelen die effect sorteren op de
emissies, en niet op indirecte maatregelen (bijvoorbeeld het
ondersteunen van energiecoöperaties) of maatregelen die een
lastig kwantificeerbaar effect hebben (bijvoorbeeld het
vergroenen van de beleggingen die de provincie uitzet).
Deze verkenning is bedoeld als denkrichting en discussiestuk als
opmaat naar het klimaatplan. Definitieve keuzes rondom de
provinciale ambities per thema en bijbehorende maatregelen
zijn geen onderdeel van deze verkenning. In alle
beleidsmaatregelen die zijn genoemd, kan de provincie een rol
spelen. Welke rol dit precies is, en welke capaciteit en middelen
daarbij passen, zal verder worden uitgewerkt in het klimaatplan.
Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de historische en huidige emissies in
Flevoland. Hoofdstuk 3 gaat in op het bestaande beleid. Per
sectortafel presenteren we een overzicht van bestaand beleid en
het effect wat betreft emissiereductie daarvan. Hoofdstuk 4
behandelt mogelijke aanvullende beleidsmaatregelen inclusief
effect. Daarin staat eveneens toegelicht welke berekende
reductie elk scenario teweegbrengt. Hoofdstuk 5 sluit af met
conclusies en een advies voor het Klimaatplan Flevoland.
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2 Emissies
Overzicht van de historische en huidige
emissies in Flevoland
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2.1 Aanpak
•

•

Provincies vormen de schakel tussen de
Rijksoverheid en individuele gemeenten. Daarom
worden emissies zowel volgens de scope 1 als
scope 2 benadering inzichtelijk gemaakt.
Om inzicht te bieden in de historische, huidige en
toekomstige emissies is het belangrijk om een
gedeeld beeld te hebben van de definities en
uitleg van de verschillende benaderingen om
broeikasgasemissies te registreren.

De provincie Flevoland wil haar bijdrage leveren aan het
nationale Klimaatakkoord. Het lijkt daarbij verleidelijk om aan te
sluiten bij de procentuele landelijke reductiedoelstelling. In de
praktijk is dit om twee redenen complexer:
1.

2.

bijdrage aan het Klimaatakkoord en daar duidelijk en
consequent over communiceren.
In dit hoofdstuk staan twee onderwerpen centraal:
1.
2.

Definities en uitleg van de verschillende benaderingen
om broeikasgasemissies te registreren.
Een cijfermatige onderbouwing van de historische en
huidige broeikasgasemissies binnen Flevoland voor de
verschillende scopes.

In paragraaf 2.2 wordt toegelicht welke indeling we hanteren
om de historische, huidige en toekomstige emissies in kaart te
brengen. Met deze categorisatie van emissieposten bieden we
de handvatten voor de beslissing over de scope en doelstelling.

Flevoland is geen ‘Nederland in het klein’; de sectoren
gebouwde omgeving en mobiliteit veroorzaken in
Flevoland een relatief groter deel van de totale
emissies in vergelijking met Nederland, aangezien de
industrie in Flevoland zeer beperkt is.
Op nationaal niveau zijn goede en werkbare afspraken
over de definities van broeikasgasemissies; op
provinciaal sluiten deze definities minder goed aan bij
de praktijk. De Maximacentrale produceert
bijvoorbeeld elektriciteit voor heel Nederland; echter
worden volgens de nationale afspraken alle emissies
aan Flevoland toegerekend omdat de broeikasgassen
daar vrijkomen.

In het opgavegerichte verhaal hebben de provincies een
bijzondere positie als schaalniveau tussen de Rijksoverheid en
de individuele gemeenten. De Rijksoverheid benadert de
broeikasgasemissies volgens scope 1, waar op gemeentelijk
niveau scope 2 aangehouden wordt. De provincies vallen daar
ergens tussenin. Deze bijzondere positie heeft concrete
gevolgen voor de manier waarop de provincies communiceren
over broeikasgasemissies en de reductie daarvan. Het nationale
Klimaatakkoord is gebaseerd op de scope 1 definitie van
broeikasgasemissies (directe emissies). Voor gemeenten ligt het
meer voor de hand om een scope 2 benadering van de emissies
te kiezen omdat deze recht doet aan het feit dat de opwek van
energie (met name elektriciteit) lang niet altijd in dezelfde
gemeente plaatsvindt als het verbruik ervan. Provincies slaan de
brug tussen deze twee schaalniveaus en daarmee tussen de
twee benaderingen. Het is daarom belangrijk dat de provincies
heldere methodologische keuzes maken in het verhaal over hun
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2.2 Emissie scopes
•

•

Klimaatbeleid gaat over scope 1 en 2 emissies. We
volgen hierin de definities van het Greenhouse Gas
(GHG-)protocol. Scope 3 emissies van kunstmestproductie en woningbouw vormen een
aandachtspunt.
Het verschil in emissies dat ontstaat door
duurzame opwek binnen de provinciegrenzen wel
of niet toe te rekenen aan de provincie
bestempelen we in deze studie als “ondervangen”
CO2-emissies.

Klimaatbeleid gaat vaak over de scope 1 en scope 2 benadering
uit het GHG-protocol (Figuur 1). In deze verkenning focussen we
daarom dus ook op deze twee emissie scopes. Voor landbouw
en woningbouw is het ook interessant om de scope 3 emissies
inzichtelijk te hebben. De producten die in deze sectoren
worden gebruikt worden veelal buiten Flevoland geproduceerd.
Bij die productie komen veel broeikasgassen vrij. Om een gevoel
te geven voor de orde grootte van deze emissies, hebben we in
dit hoofdstuk een inschatting gemaakt. Ook al krijgen deze
thema’s geen expliciete plek in het klimaatbeleid, is het wel goed
om hier bewust van te zijn.
Deze studie geeft een beeld van de historische, huidige en
toekomstige emissies volgens zowel de scope 1 (bron-) als scope
2 (gebruikers)benadering. Zo is de bronbenadering de
internationaal gehanteerde werkwijze voor het rapporteren van
emissies op landelijk niveau. Deze benadering sluit dus mooi aan
op de landelijke doelstellingen en verantwoording. Echter heeft
deze benadering ook een regionale keerzijde. Centrale bronnen
zoals de Maximacentrale zijn nadrukkelijk bovenlokaal. De
regionale overheden hebben hier niet of nauwelijks invloed op.
De emissies van deze centrale worden in de scope 1 benadering
echter wel toegerekend aan Flevoland. Volgens deze
benadering valt de huidige emissieopgave dus hoger uit dan
volgens de scope 2 benadering. In deze (scope 2)
gebruikersbenadering is de landelijke elektriciteitsmix leidend
voor de emissies die we toerekenen aan de Flevolandse
gebruikers van elektriciteit. Volgens deze benadering leidt de
realisatie van duurzame opwek van elektriciteit (zoals van zon of
wind) niet direct tot vermindering van de Flevolandse emissies.
Deze opwek leidt tot een vermindering van emissies van
elektriciteitscentrales, niet alleen die van de Maximacentrale
maar ook centrales elders in het land. Dit heeft een duurzamere
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landelijke elektriciteitsmix tot gevolg. Daarmee leidt dit indirect
dus ook tot vermindering van de emissies die gepaard gaan met
elektriciteit die Flevoland ‘importeert’ uit het achterland.
Het inzichtelijk maken van beide scope benaderingen voor
Flevoland vormt in deze verkenning de basis om tot een
gedeeld beeld van de scope en doelstelling rondom de reductie
van broeikasgasemissies te komen.
Verschil in benaderingen

De Klimaatmonitor en het Energietransitiemodel hebben
verschillende benaderingen om scope 2 emissies voor een regio
te berekenen. In het ETM wordt alle duurzaam opgewekte
elektriciteit binnen de provinciegrenzen toegewezen aan de
provincie. De Klimaatmonitor neemt dit niet in beschouwing en
rekent voor alle regio’s met dezelfde landelijke elektriciteitsmix.
Omdat er in Flevoland relatief veel duurzame opwek staat, vallen
de emissies volgens de ETM-benadering lager uit dan die van
Klimaatmonitor. Het verschil tussen deze twee posten
bestempelen we in deze verkenning als “ondervangen CO2emissies”.
Emissies scope 2
(Mton CO2)
Totale CO2-emissies ETM

1.9

Totale CO2-emissies Klimaatmonitor

2.5

Totale “ondervangen” CO2-emissies

0.6

Tabel 1: Totale CO2-emissies Flevoland volgens de verschillende
benaderingen van de Klimaatmonitor en het ETM

In deze verkenning hanteren we de term
“ondervangen” CO2-emissies om het verschil in
emissies tussen de verschillende benaderingen van de
Klimaatmonitor en het ETM uit te drukken. Dit verschil
komt tot stand door duurzame opwek (en de
corresponderende emissiereductie) binnen de
provinciegrenzen wel of niet toe te rekenen aan de
provincie.
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Figuur 1: GHG protocol

Het Greenhouse Gas (GHG) protocol (Figuur 1) is een internationale standaard voor de verantwoording en verslaggeving
met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende emissie
scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Scope 1 heeft betrekking op alle uitstoot die direct het gevolg is van
eigen activiteiten, zoals de uitstoot van eigen fabrieken en vrachtauto’s of eigen gasgebruik (bijv. CV-ketels in de gebouwde
omgeving). Zowel CO2 als overige broeikasgassen vallen hieronder. Scope 2 gaat over de indirecte emissies voor de
energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een elektriciteits- of warmtebedrijf. Als je bijvoorbeeld thuis de stekker in het
stopcontact steekt, komt er thuis geen CO2 vrij, maar elders bij een centrale die jouw vraag invult. Dit heeft alleen
betrekking op emissies van CO2, niet van overige broeikasgassen. In de scope 3 benadering worden alle overige emissies
meegenomen als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot van transport of productie dat is uitbesteed of
afvalverwerking.

Emissies. Emissie scopes
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2.3 Indeling emissies

Broeikasgasemissies worden door verschillende bronnen op
verschillende manieren inzichtelijk gemaakt. Iedere databron of
studie hanteert haar eigen detailniveau, scope benadering
(scope 1, 2 of 3), type broeikasgassen, etc. Om de Flevolandse
emissies inzichtelijk te maken, passen we het framework uit
Tabel 2 toe. Per klimaattafel onderscheiden we enerzijds
energetische en non-energetische emissies, anderzijds CO2emissies en emissies van overige broeikasgassen (OBKG). Deze
indeling passen we zowel toe op de huidige als de toekomstige
emissies.
Onder energetische emissies verstaan we alle broeikasgassen
die vrijkomen bij energetische processen zoals de omzetting
(verbranding) van aardgas tot warmte. Non-energetische
emissies zijn broeikasgassen die vrijkomen bij processen die niet
energetisch van aard zijn, bijvoorbeeld vrijkomende
broeikasgassen uit mest van vee. Daarnaast wordt onderscheid
gemaakt tussen CO2- en OBKG-emissies. Onder de laatste
noemer vallen onder andere methaan (CH4), lachgas (N2O) en Fgassen.

De tafel elektriciteit is slechts gemoeid met energetische
processen (de opwek van elektriciteit). Omdat het hier alleen om
puntbronnen binnen de provinciegrenzen gaat, komt deze
laatste tafel alleen voor in de scope 1 benadering.

energetisch

non-energetisch

• Gebouwde omgeving
• Mobiliteit
• Landbouw en
landgebruik
• Industrie
• Elektriciteit (scope 1)

• Landbouw en
landgebruik
• Industrie

• Gebouwde omgeving
• Mobiliteit
• Landbouw en
landgebruik
• Industrie
• Elektriciteit

• Landbouw en
landgebruik
• Industrie

non-energetisch

OBKG

CO2

energetisch

Om de totale emissies uit te splitsen naar thema worden de
klimaattafels uit het Klimaatakkoord gehanteerd: gebouwde
omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, industrie en
elektriciteit. Tabel 3 laat zien hoe de emissiereductie opgave
verdeeld is, welke emissiecategorieën voorkomen per
klimaattafel. Industrie en landbouw en landgebruik hebben
zowel CO2- als OBKG-emissies als gevolg van energetische én
non-energetische processen. Bij de gebouwde omgeving en
mobiliteit komen alleen emissies vrij bij energetische processen.
Daarnaast komen alle klimaattafels met een vraag naar energie
(gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en
industrie) voor in beide scope benaderingen (1 en 2).

CO2

Per tafel onderscheiden we enerzijds energetische
en non-energetische emissies, anderzijds CO2 en
overige broeikasgassen.

•

Indeling klimaattafels

OBKG

Alle Klimaattafels met energieverbruik vallen zowel
onder scope 1 als 2. Voor de tafel Elektriciteit is
alleen energieproductie, oftewel scope 1 relevant.

•

Tabel 3: Indeling klimaattafels

Tabel 2: Framework voor de indeling van emissieposten

Om het verschil in benadering tussen emissie scope 1 en 2 te
vergelijken, passen we het framework uit Tabel 2 toe op beide
scopes. Per klimaattafel maken we inzichtelijk voor welke
emissieposten een andere scope benadering relevant is en welk
verschil dit oplevert qua emissies.

Emissies. Indeling emissies
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Centrale, fossiele warmteproductie is de komende
jaren nog relevant voor de warmtevoorziening in
Flevoland. Zo wordt er voor de voeding van het
warmtenet van Almere bijvoorbeeld warmte ingekocht
van de Diemercentrale, van buiten de provincie dus. De
broeikasgassen die vrijkomen bij deze centrale, fossiele
warmteproductie wordt meegenomen onder de
eindverbruiksector. In het geval van het warmtenet van
Almere worden deze (scope 2) emissies dus toegerekend
aan de gebouwde omgeving.

Ook wordt er in de gebouwde omgeving (ingekochte)
elektriciteit verbruikt voor o.a. verlichting, gebruik van apparaten
en koeling. Daarnaast wordt er ook (ingekochte) warmte
verbruikt voor de warmtevoorziening met het warmtenet. Deze
laatste twee emissieposten worden beschouwd als scope 2.

CO2

energetisch

OBKG

Het framework uit Tabel 2 is ook toegepast op de klimaattafels.
Per tafels zijn de relevante emissieposten ingedeeld per
categorie (energetisch/non-energetisch en CO2/OBKG). Een
gedetailleerde beschrijving van de posten is te vinden in de
appendix. Emissieposten die alleen relevant zijn voor de scope 2
benadering, zijn met groen toegevoegd in desbetreffende
frameworks. In alle vier verbruiksectoren wordt elektriciteit
verbruikt. Omdat de emissies van elektriciteitsverbruik alleen
worden meegenomen in de scope 2 benadering, zie je deze
voor de desbetreffende klimaattafels overal in het groen
terugkomen in de frameworks.

non-energetisch

• Verbranding aardgas
• Verbruik elektriciteit
• Verbruik ingekochte
warmte

• Methaanemissies
verwarmingsketels

Tabel 4: Indeling emissieposten gebouwde omgeving (scope 1
aangevuld met scope 2 in het groen)

Mobiliteit

Elektrisch laden wordt door de Klimaatmonitor
toegerekend aan de Gebouwde omgeving. In deze
studie volgen we de Klimaatmonitor cijfers voor de
huidige emissies. Voor de toekomstige emissies rekenen
we deze emissies echter toe aan de tafel Mobiliteit. In de
huidige situatie zullen de scope 2 emissies voor de
gebouwde omgeving dus relatief hoger uitvallen, waar
deze post voor mobiliteit relatief lager uitpakt.

Bij mobiliteit komen er (scope 1) emissies vrij bij de verbranding
van fossiele brandstoffen in voertuigen. Hier komt enerzijds CO2
vrij, anderzijds hebben we ook te maken met methaan en
lachgas in de uitlaatgassen. Het gaat hier dus alleen om
energetische emissies.
In de toekomst zullen er waarschijnlijk steeds meer elektrische
voertuigen komen. Deze voertuigen verbruiken (scope 2)
elektriciteit om te laden.

Gebouwde omgeving

In de gebouwde omgeving komen er alleen bij energetische
processen emissies vrij (zie Tabel 4). Er wordt bijvoorbeeld
aardgas verbruikt om woningen en andere gebouwen te
verwarmen en om te koken. Hier komt voornamelijk CO2 bij vrij
maar (in mindere mate) ook methaan. Deze emissies worden
beschouwd als scope 1.
Emissies. Indeling emissies

CO2

De Klimaatmonitor maakt verschil tussen utiliteit en
industrie op basis van SBI-code. In deze studie
hanteren we dezelfde indeling. Bedrijven met SBI-code
B, C, E en F worden ingedeeld bij industrie, SBI G-N en
SBI O-U vallen onder utiliteit (gebouwde omgeving).

• Verbranding fossiele
brandstoffen
• Verbruik elektriciteit

OBKG

energetisch

• Methaan- en lachgas in
uitlaatgassen

non-energetisch

Tabel 5: Indeling emissieposten mobiliteit (scope 1 aangevuld met scope
2 in het groen)

Overige afspraken rondom de indeling van emissieposten:
•

Fossiel verbruik elektrisch laden wordt meegenomen onder
mobiliteit.
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energetisch

Landbouw en landgebruik

Ook wordt elektriciteit verbruikt in de landbouw, bijvoorbeeld
voor de verlichting van kassen. De gerelateerde emissies
beschouwen we als scope 2.

OBKG

CO2

energetisch
• Verbranding aardgas
• Verbruik elektriciteit

• Methaan- en
lachgasemissies (o.a. bij
kasverlichting,
verwarming gewassen)

non-energetisch
• Mest
• Landbewerking
• Landgebruik

•
•
•
•
•

Mest
Landbewerking
Landgebruik
Fermentatie
Overige activiteiten

OBKG

CO2

Landbouw en landgebruik wordt gekenmerkt door
emissieposten in alle vier de categorieën uit het framework. CO2
en overige broeikasgassen (methaan, lachgas) komen vrij bij de
verbranding van aardgas voor energetische processen. Ook
komen deze broeikasgassen vrij bij non-energetische processen.
Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van kunstmest en de mest en
urine van vee. Hier komen de broeikasgassen vrij binnen de
provinciegrenzen en beschouwen we deze dus als scope 1
emissies.

• Verbranding aardgas
• Verbruik elektriciteit

• Chemische industrie
• Afvalbeheer
• Overige industrie

• Methaan- en
lachgasemissies bij
verbranding aardgas

• Chemische industrie
• Afvalbeheer
• Overige industrie

Tabel 7: Indeling emissieposten gebouwde omgeving (scope 1
aangevuld met scope 2 in het groen)

Overige afspraken rondom de indeling van emissieposten:
Stortgas van bestaande stortplaatsen wordt meegenomen
als methaanemissies.

•

Elektriciteit

Centrales voor elektriciteitsproductie worden gezien als
puntbronnen van broeikasgasemissies. De Maximacentrale in
Flevoland valt onder deze noemer. De broeikasgassen die
vrijkomen bij de elektriciteitsproductie van deze centrale worden
gerekend als scope 1 (energetische) emissies. De scope 2
benadering is hier niet relevant.
energetisch

CO2

Tabel 6: Indeling emissieposten gebouwde omgeving (scope 1
aangevuld met scope 2 in het groen)

•
•

Onder mest valt zowel de mest en urine van
landbouwdieren als gebruik van kunstmest.
Emissies van mobiele werktuigen worden meegenomen
onder mobiliteit.
Processen zoals verpakken en koelen worden
meegenomen onder de gebouwde omgeving (utiliteit,
categorie SBI G).

Industrie

Ook de industrie wordt gekenmerkt door alle vier de
emissiecategorieën. Volgens de scope 1 benadering komen er
broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas) vrij bij de verbranding
van aardgas voor energetische processen (warmte). Ook komen
deze broeikasgassen vrij bij non-energetische processen in de
chemische industrie, bij afvalbeheer en in overige industrie.

OBKG

Overige afspraken rondom de indeling van emissieposten:
•

non-energetisch

non-energetisch

• Verbranding aardgas

• Methaan- en
lachgasemissies bij
verbranding aardgas

Tabel 8: Indeling emissieposten gebouwde omgeving (scope 1)

Overige afspraken rondom de indeling van emissieposten:
•
•
•

Diesel aggregaten worden meegenomen onder de
eindverbruiksectoren.
Biomassa WKK’s vallen buiten scope (want emissies
biomassa zijn kortcyclisch).
Broeikasgassen die vrijkomen bij productie van groengas
worden toegerekend aan de landbouw.

Daarnaast worden emissies bij het verbruik van elektriciteit voor
energetische processen in de industrie (o.a. voor verlichting en
het gebruik van apparaten) ook hier beschouwd als scope 2.
Emissies.
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2.4 Emissies in 1990
•

De totale emissies in 1990 worden voor Flevoland
grofweg geschat op 2.9 MT (scope 1) en 2.3 MT
(scope 2) CO2-equivalenten.

De emissiereductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord worden
afgezet tegen 1990 als referentiejaar. Op regionaal niveau
bieden de publieke bronnen voor 1990 echter geen volledig
beeld van de broeikasgasemissies.
Gebruik makend van informatie over de Flevolandse emissies in
1990 (bron: Emissieregistratie) is een inschatting gemaakt van de
totale broeikasgasemissies in 1990. Daarmee komen de totale
emissies in 1990 voor Flevoland grofweg uit op 2.9 MT (scope 1)
en 2.3 MT (scope 2). Zie Tabel 9 voor de opbouw van deze
totale emissies.

Benadering Energietransitiemodel

Het Energietransitiemodel brengt ook de 1990 emissies voor
Flevoland in kaart. De Flevolandse CO2-emissies in 1990
bedroegen volgens het ETM 1.7 Mton. Deze inschatting komt
overeen met de scope 2 benadering voor CO2-emissies. Omdat
de toekomstscenario’s in hoofdstuk 4 zijn opgesteld in het ETM,
is het belangrijk om de verschillen tussen de verschillende
databronnen/benaderingen te kunnen verklaren:
•

•

•
Categorie

Emissies (Mton CO2-eq)
Scope 1

Scope 2

CO2-emissies
eindverbruiksectoren

1.2

1.7

OBKG-emissies
eindverbruiksectoren

0.5

0.5

CO2-emissies
elektriciteitsproductie

1.2

-

OBKG-emissies
elektriciteitsproductie

niet
significant

-

Totaal

2.9

2.3

De berekeningswijze voor emissies verschilt tussen het ETM
en andere bronnen zoals Emissieregistratie en de
Klimaatmonitor. Zie ook paragraaf 2.2. De emissies van de
Maximacentrale worden in deze berekeningswijze dus niet
meegenomen.
De inschatting van het ETM omvat slechts CO2-emissies (als
gevolg van zowel energetische als non-energetische
processen), geen OBKG-emissies.
Het ETM berekent emissies op basis van het primair
energiegebruik. Oftewel, hoeveel van elke fossiele
brandstof is er nodig om te voldoen aan de energievraag
en welke uitstoot kunnen we daaraan koppelen? Door een
verschil in aannames en modellering, kunnen de emissies
per klimaattafel daarom verschillen tussen het ETM en
andere bronnen zoals Emissieregistratie en de
Klimaatmonitor. Dit is het geval voor de tafels Mobiliteit en
Landbouw en landgebruik:
o Voor Mobiliteit vallen de emissies in het ETM
hoger uit door een aantal aanvullende aannames
die er gedaan zijn voor o.a. de efficiënties van
voertuigen.
o Voor Landbouw en landgebruik vallen de emissies
als gevolg van de verbranding van aardgas in de
glastuinbouw lager uit in het ETM door de wijze
waarop de WKK’s gemodelleerd worden.

Tabel 9: Opbouw totale emissies in 1990 van Flevoland.

Emissies. Emissies in 1990
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2.5 Emissies in 2019

•

3.5

Mobiliteit en landbouw zijn samen goed voor ruim
meer dan de helft van de totale emissies.
Het overgrote deel van de totale emissies wordt
veroorzaakt door de verbranding van aardgas en
fossiele voertuigbrandstoffen (energetische CO2emissies).

Voordat er beleid gevoerd kan worden op doelstellingen
rondom emissiereductie, is het belangrijk om eerst een gedeeld
beeld te hebben van de opgave. \Vanuit het
Energietransitiemodel is het grootste deel van de emissiedata
van de Klimaattafels met energieverbruik (gebouwde omgeving,
mobiliteit, landbouw en industrie) beschikbaar. Hierin zijn alle
broeikasgassen (zowel energetisch als niet-energetisch)
meegenomen met uitzondering van (negatieve) emissies door
landgebruik en kort-cyclische emissies. Emissies door
landgebruik (Land-Use, Land-Use Change and Forestry,
afgekort LULUCF) zijn in additioneel onderzoek berekend.
Conform internationale afspraken vallen kort-cyclische emissies
buiten scope van deze studie.
In Figuur 2 en Figuur 3 worden de totale broeikasgasemissies in
2019 van de verbruiksectoren (dus exclusief
elektriciteitsproductie) weergegeven voor Flevoland. Figuur 2
laat zien dat met name mobiliteit en landbouw een groot
aandeel hebben in de totale emissies. In Figuur 3 zien we dat
het overgrote deel van de totale emissies uit energetische CO2emissies (o.a. de verbranding van aardgas en fossiele
voertuigbrandstoffen) bestaat.

3.0

0.5

2.5

0.4
0.3

MT

•

In 2019 bedroegen de totale scope 1 emissies in
Flevoland 2.4 MT, voor scope 2 was dit 2.8 MT
(exclusief “ondervangen” CO2-emissies à 0.5 MT).

2.0

0.8
0.7

1.5
1.0

1.1
1.1

0.5
0.0

0.5

0.3

scope 1
"ondervangen" CO2-emissies
Landbouw en landgebruik
Gebouwde omgeving

scope 2
Industrie
Mobiliteit

Figuur 2: Totale Flevolandse broeikasgasemissies in 2019 uitgesplitst
naar klimaattafel (exclusief Elektriciteit)
3.5
3.0

0.5
0.4

2.5
0.2

2.0
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•

0.6

1.5
2.4

1.0
1.6

0.5
0.0
scope 1

De Klimaatmonitor brengt ook de Flevolandse scope 2
CO2-emissies voor 2019 in kaart; deze komen neer op
2.5 MT. Deze totale emissies verschillen van de scope 2
totalen in Figuur 2 en Figuur 3. Dit verschil valt
grotendeels te verklaren door de “ondervangen” CO2emissies. Daarnaast neemt de Klimaatmonitor geen
overige broeikasgasemissies (waaronder de LULUCFemissies) mee in hun benadering.

scope 2

"ondervangen" CO2-emissies (scope 2)
indirecte emissies (scope 2)
directe emissies (scope 1)
non-energetische LULUCF-emissies
non-energetische OBKG-emissies
energetische OBKG-emissies
non-energetische CO2-emissies
energetische CO2-emissies
Figuur 3: Totale Flevolandse broeikasgasemissies in 2019 uitgesplitst
naar emissiecategorie (exclusief Elektriciteit)
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De emissies in de gebouwde omgeving worden met name
gekenmerkt door de verbranding van aardgas (energetische
CO2-emissies). Daarnaast laat Figuur 4 een groot verschil tussen
de scope 1 en scope 2 emissies zien. De “ondervangen” CO2emissies hebben hier een groot aandeel in. Enerzijds vanwege
een grote basislast aan elektriciteit in de gebouwde omgeving,
anderzijds omdat het laden van elektrisch vervoer wordt
toegerekend aan deze sector. Ook zien we dat de warmte
afkomstig van de Diemercentrale zorgt voor een groot aandeel
op de indirecte emissies.
De scope 1 emissies worden dus veroorzaakt door de
verbranding van aardgas; deze emissies zijn gelijk in beide
scope benaderingen. De indirecte scope 2 emissies bestaan uit
de emissies van geïmporteerde warmte en elektriciteit. Van deze
laatste wordt een deel ondervangen door de duurzame opwek
van elektriciteit binnen de provinciegrenzen van Flevoland.
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1090

1104

scope 1

scope 2

400
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0

directe emissies (scope 1)
non-energetische OBKG-emissies

700

362

energetische OBKG-emissies
non-energetische CO2-emissies

600
kT

14

indirecte emissies (scope 2)

800

energetische CO2-emissies

500
400

245
9

269

278

scope 1

scope 2

0

"ondervangen" CO2-emissies (scope 2)
indirecte emissies (scope 2)
directe emissies (scope 1)
non-energetische OBKG-emissies
energetische OBKG-emissies
non-energetische CO2-emissies
energetische CO2-emissies
Figuur 4: Broeikasgasemissies Gebouwde omgeving in 2019 uitgesplitst
naar emissiecategorie

Mobiliteit

Figuur 5 laat zien dat vrijwel alle emissies in de mobiliteitssector
het gevolg zijn van energetische processen (verbranding van
benzine en diesel). Het gaat hier met name om CO2-emissies.
Omdat het elektriciteitsverbruik voor het laden van elektrisch

Emissies. Emissies in 2019

Figuur 5: Broeikasgasemissies Mobiliteit in 2019 uitgesplitst naar
emissiecategorie

Landbouw en landgebruik

200
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1200

"ondervangen" CO2-emissies (scope 2)

900

300

vervoer wordt toegerekend aan de gebouwde omgeving zijn de
totalen voor de scope 1 en scope 2 emissies gelijk.

kT

Gebouwde omgeving

In de landbouw is met name sprake van directe scope 1
emissies. Het grootste deel van de emissies wordt veroorzaakt
door overige broeikasgassen die vrijkomen tijdens nonenergetische processen. Het gaat hier onder andere om de
broeikasgassen methaan en lachgas die vrijkomen bij het
bewerken van land, het gebruik van kunstmest en de
fermentatie en mest van vee. Energetische processen (de
verbranding van aardgas) hebben een minder groot aandeel op
het totaal; hier komt met name CO2 bij vrij. Ook laat Figuur 6
zien dat de LULUCF-emissies (als gevolg van landgebruik) een
aanzienlijk aandeel hebben op de totale emissies van deze tafel.
LULUCF-emissies

De Land-Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)
emissies zijn onderverdeeld naar zeven categorieën landgebruik.
Figuur 7 laat zien hoe groot het aandeel (wat betreft
oppervlakte) is per type landgebruik voor Flevoland. Flevoland
kent vijf van de categorieën: bos (forest land), bouwland
(cropland), grasland (grassland), wetlands en bebouwing
(settlements). Bos zorgt met de opname van broeikasgassen
voor negatieve emissies. Bij de andere categorieën komen juist
15

broeikasgassen vrij. Figuur 8 laat zien dat bouwland het grootste
aandeel heeft qua emissies.
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4G. Harvested
wood products
4F. Other Land
4E. Settlements
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4C. Grassland
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Figuur 8: Emissies Flevoland 2019 per LULUCF-categorie (kton CO2-eq)
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scope 1

scope 2

"ondervangen" CO2-emissies (scope 2)
indirecte emissies (scope 2)
directe emissies (scope 1)
non-energetische LULUCF-emissies
non-energetische OBKG-emissies

Publieke bronnen bieden geen informatie over emissies
van landgebruik op regionaal niveau. Daarom zijn in
additioneel onderzoek de landelijke emissies van
landgebruik—ook wel LULUCF-emissies (Land-Use,
Land-Use Change and Forestry) genoemd—zijn op basis
van het type landgebruik geschaald naar emissiecijfers
voor Flevoland. Zie bijlage “Berekening LULUCF emissies
Flevoland 2019.xlsx” voor de onderliggende
berekeningen.

energetische OBKG-emissies
non-energetische CO2-emissies
energetische CO2-emissies

Industrie

Figuur 6: Broeikasgasemissies Landbouw en landgebruik in 2019
uitgesplitst naar emissiecategorie
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4A. Forest Land
4B. Cropland
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4D. Wetlands
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38%

102,076
43%

12,592
5%

4E. Settlements
4F. Other Land

Elektriciteit

4G. Harvested
wood products

Voor de tafel Elektriciteit is alleen de scope 1 benadering
relevant. In de scope 2 benadering vallen de emissies van
elektriciteitsverbruik in de sectoren waar de stroom verbruikt
wordt in plaats van op de plek waar het geproduceerd wordt.
Als gevolg van de Maximacentrale is dit een grote emissiepost
voor Flevoland. Bij de (energetische) verbranding van aardgas
voor de productie van elektriciteit komt veel CO2 vrij.

Figuur 7: Grondgebruik Flevoland 2019 per LULUCF-categorie (ha)

Emissies. Emissies in 2019

Uit Figuur 9 kunnen we opmaken dat de directe scope 1
emissies in de industrie voornamelijk gekenmerkt worden door
enerzijds CO2 vrijkomend bij energetische processen (de
verbranding van aardgas) en anderzijds emissies van overige
broeikasgassen bij non-energetische processen
(broeikasgasemissies bij bijvoorbeeld stortplaatsen en bij de
productie van diverse stoffen en/of producten). Omdat de
industrie een behoorlijk elektriciteitsverbruik heeft, is er hier
sprake van een aanzienlijk aandeel van indirecte emissies
(inclusief “ondervangen” CO2-emissies) in de scope 2
benadering.
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Kunstmestgebruik

600

kT

500

400

151

300

30

200

145
297

16

100
135

0
scope 1

In Flevoland is de landbouwsector verantwoordelijk voor een
groot aandeel (een kleine 30%) van de totale emissies. In de
landbouw wordt onder andere gebruik gemaakt van kunstmest.
De productie van kunstmest (scope 3) veroorzaakt veel emissies.
Omdat deze productie buiten de provinciegrenzen van
Flevoland plaatsvindt en het hier om scope 3 emissies gaat, valt
deze post buiten scope van de studie. Om toch een gevoel te
krijgen voor de orde grootte van deze emissiepost, hebben we
deze grofweg in kaart gebracht. Volgens CLM1 komen de scope
3 emissies voor gebruik van kunstmest in Flevoland uit op 71
kton CO2. Ter vergelijking, dat staat gelijk aan ongeveer 10%
van de totale scope 1 emissies van landbouw en landgebruik in
Flevoland.

scope 2

"vermeden" CO2-emissies (scope 2)
indirecte emissies (scope 2)
directe emissies (scope 1)
non-energetische OBKG-emissies
energetische OBKG-emissies
non-energetische CO2-emissies
energetische CO2-emissies
Figuur 9: Broeikasgasemissies Industrie in 2019 uitgesplitst naar
emissiecategorie
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Woningbouw

Ook de woningbouw is een relevante scope 3 emissiepost in
Flevoland gezien de grote omvang van de woningbouwopgave.
Trebbe2 heeft een eerste globale kwantificering van de
ketenanalyse van woningbouw opgesteld. Met behulp van de
nationale milieudatabase zijn verschillende up- en downstream
emissiestromen gekwantificeerd voor vijf verschillende
woningtypes. Dit resulteert in ca. 4 tot 6 kg CO2 per m2,
afhankelijk van het woningtype. Uitgaand van een
woningbouwopgave van 40.000 woningen (gemiddelde
oppervlakte 118 m2, bron: CBS) zou dit grofweg neerkomen op
24 kton CO2. Ter vergelijking, dat staat gelijk aan ongeveer 1%
van de totale scope 1 emissies van Flevoland.
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Gezien de significante omvang van het gebruik van
kunstmest in de landbouw en de woningbouwopgave,
zijn de scope 3 emissies voor deze posten grofweg in
kaart gebracht:
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scope 1

Kunstmestgebruik: 71 kton CO2
Woningbouw: ca. 4-6 kg CO2 per m2,
afhankelijk van het woningtype (EPC = 0.4)

scope 2

non-energetische CO2-emissies
energetische CO2-emissies
Figuur 10: Broeikasgasemissies Elektriciteit in 2019 uitgesplitst naar
emissiecategorie

1

Bron: Landbouw en klimaatverandering in Flevoland (CLM, 2016)
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2

Bron: Ketenanalyse Scope 3 emissies (Trebbe Groep BV, 2016)
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3 Bestaand beleid
Overzicht van de bestaande maatregelen en het
effect daarvan

Bestaand beleid. Emissies in 2019
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In dit hoofdstuk presenteren we de beleidsmaatregelen die
bijdragen aan emissiereductie en de klimaattransitie in
Flevoland. We geven allereerst een overzicht van het huidige
beleid per klimaatthema uit het klimaatakkoord in paragraaf 4.1.
Vervolgens gaan we in op aanvullende maatregelen, passend bij
de provincie. Paragraaf 4.2 laat zien met welke overwegingen
we zijn gekomen tot deze maatregelen. In paragraaf 4.3 is een
overzicht te vinden van de aanvullende maatregelen. Aan de
hand van de bestaande en aanvullende maatregelen is een
drietal scenario's opgesteld. Uitgangspunt van elk scenario is dat
de uitvoering van het Klimaatakkoord (in de vorm van de KEV)
de basis vormt voor de toekomstscenario’s. Daar bovenop
brengen we een variatie in provinciaal beleid aan. Mogelijk volgt
er nog landelijk en Europees beleid bovenop het Klimaatakkoord
n.a.v. Fit for 55.

N.B.: De focus in deze verkenningsstudie ligt op maatregelen
met een berekenbare impact op de emissiecijfers. Er zijn
namelijk ook maatregelen waarvan het effect op emissiereductie
insignificant is op het totaal, of überhaupt niet te kwantificeren
is. Het verbeteren van de energieprestatie van eigen provinciaal
vastgoed is bijvoorbeeld een nuttige maatregel, maar valt het
effect daarvan valt weg op de totale uitstoot van de gebouwde
omgeving in Flevoland. Een ander voorbeeld is de rol van de
provincie in het aanjagen van verduurzaming en vergroten van
draagvlak voor de energietransitie bij gemeenten en bedrijven.
Daaraan kan niet eenvoudig een reductiepercentage worden
gekoppeld. Voor dit rapport beperken we ons tot
beleidsmaatregelen die een berekenbare reductie opleveren.

3.1 Bestaand beleid
•
•

Flevoland voert op alle thema's van het
Klimaatakkoord beleid
De meeste 'emissiewinst' kan nog worden behaald
bij sectoren mobiliteit en landbouw.

uitbreiding van warmtenetten, maar ook de strategie en aanpak
die hierbij hoort. De provincie speelt ook een rol in de
verkenning van regionale warmtenetkansen en verkenning van
duurzame warmtebronnen zoals geothermie.
Mobiliteit

De provincie Flevoland is aan de slag met de klimaattransitie en
voert op alle thema’s van het Klimaatakkoord beleid. Hier geven
we per thema een samenvatting van, gevolgd door een
overzicht in Tabel 10 met de bijbehorende beleidsmaatregelen.
In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk in hoeverre dit beleid
al bijdraagt aan de doelstellingen van 2030.
Gebouwde omgeving

Vanuit het Klimaatakkoord zijn gemeenten benoemd tot
regisseur van warmtetransitie. In de Transitievisies Warmte
bepalen gemeenten focus en richting voor technische
oplossingen, gebieden, het tempo en de aanpak voor de
komende tijd. In Flevoland zien we dat een aantal gemeenten
zoals Almere, Lelystad en Zeewolde al verder zijn en een
warmtenet hebben liggen waardoor meer dan een derde van de
provincie al aardgasvrij is. Naast de bestaande bouw is de
verwachting dat er 40.000 nieuwe woningen bij worden
gebouwd tot 2030 die ook zonder aardgas zullen worden
gerealiseerd.
De provincie neemt een faciliterende en verbindende rol in door
de gemeenten bij elkaar te brengen en kennis uit te wisselen
over toepassing van aardgasvrij-oplossingen, de kansen voor
Bestaand beleid. Bestaand beleid

Flevoland werkt al aan het verduurzamen van de
mobiliteitssector, en dit is terug te zien in de rol die
duurzaamheid speelt in de Mobiliteitsvisie 2015-2030, het
Programma Mobiliteit en Ruimte en andere beleidsstukken
gericht op OV en goederenvervoer. Daarnaast is het Regionaal
Mobiliteitsprogramma (RMP) van Flevoland en Noord-Holland
een belangrijke structuur voor de verduurzaming van mobiliteit
en transport in de provincie. Vanuit dit programma is in kaart
gebracht wat er gedaan kan worden op verschillende thema’s
om doelstellingen te behalen.
Landbouw

De provincie is niet kaderstellend voor het thema landbouw,
maar stimuleert verduurzaming van de sector via het
programma Landbouw meerdere smaken en het Actieplan
bodem en water. Het Landbouwprogramma is gericht op het
stimuleren van innovaties en nieuwe vormen van landbouw.
Daartoe behoort bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 'boerderij
van de toekomst', elektrificatie van trekkers en strokenteelt. Het
Actieplan bodem en water is een kennisprogramma gericht op
verduurzaming en verbetering van agrarisch bodemgebruik.
Vanuit het actieplan wordt ingezet op organische stofopbouw
en reductie van emissies uit de bodem.
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Aanvulling op mobiliteit (buiten scope van de studie)
De provincie voert naast bovengenoemde maatregelen
ook beleid op mobiliteit waarvan de impact op
emissiecijfers lastig te kwantificeren is. Deze maatregelen
zijn hieronder benoemd.
Laadinfrastructuur MRA-E (bestaand beleid)
Via MRA-E wordt ingezet op het (versneld) realiseren van
een publieke laadinfrastructuur.
SMART Mobility (bestaand beleid)
•
Ontwikkeling (en subsidiëring) MaaS-pilot
Noordoostpolder, samen met de gemeente
•
Gecoördineerd netwerk breed verkeersmanagement
•
Digitalisering overheden en beschikbaarstelling van
data. Dit leidt tot betere benutting van onze
infrastructuur, bereikbaar houden van onze corridors,
optimaal faciliteren van de reiziger en mogelijk maken
van slimme logistiek.
Knooppunten (bestaand beleid)
Flevoland zet in op spoor- en niet-spoorgerelateerde
knooppunten die financieel en beleidsmatig bijdragen aan:
•
Ruimtelijk-economische ontwikkeling (verdichting)
•
Kwaliteitsverbetering
•
Deelmobiliteit, Fietsparkeren en P+R (toevoegen
voorzieningen aan bestaande knooppunten,
opwaarderen aantal haltes naar mobiliteitshubs)
Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte (extra
inspanning)
•
Samen met gemeenten en maatschappelijke partners
beschikbaarheid van overige hernieuwbare
brandstoffen en energiedragers stimuleren, o.a. via
voorschriften in concessies voor
brandstofverkooppunten langs provinciale wegen.
•
Voorwaarden en financiële prikkels opnemen in
inkoopprocessen; toeleveranciers en opdrachtnemers
stimuleren om hun mobiliteit te verminderen,
veranderen en verduurzamen.

Aanvulling op landbouw (buiten scope van de studie)
De provincie heeft naast bovengenoemde maatregelen
ook een bossenstrategie. Omdat het om kortcyclische
emissies gaat, valt deze buiten scope van deze studie.
Flevoland zet zich in om 1.700 ha extra bos aan te leggen:
•
in bestaande natuurgebieden;
•
langs wegen, vaarten en erfgrenzen;
•
in- en om bestaande en nieuwe woonwijken;
•
bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zoals
bedrijventerreinen.
Daarnaast ontwikkelt de provincie een 'klimaatbos' voor
bedrijven en particulieren die hun CO2-uitstoot willen
compenseren en worden nieuwe vormen van bosbouw
(agroforestry) ontwikkeld.
Naast aanplant van nieuwe bomen zet de provincie ook in
op behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit
van het bestaande bos. Daarbij is aandacht voor
verbetering van de beleving en bereikbaarheid van het bos
en het ontplooien van initiatieven voor duurzame
grondstofvoorziening. Meer informatie over de
bossenstrategie is te vinden op website van de provincie
Flevoland.

Industrie

(Zware) industrie is beperkt aanwezig in Flevoland. De uitstoot
van deze sector valt in Flevoland daarom mee in vergelijking
met andere provincies. De realisatie van een omvangrijk
datacenter in Zeewolde en eventuele toekomstige datacenters
zijn daarin wel een relevante ontwikkeling.
De provincie ziet toe op handhaving van de
energiebesparingsplicht, die is belegd bij de omgevingsdienst
OFGV. Ondernemers en instellingen kunnen voor financiering
van projecten rondom energiebesparing en duurzame opwek
gebruik maken van leningen van het Energie Expertisecentrum
Flevoland.
Elektriciteit

De verschillende opgaven in de sector (klimaat-, stikstof-,
wateropgave) hangen sterk met elkaar samen. Vanuit het
Landbouwprogramma en Actieplan bodem en water wordt
daarom integraal ingezet op reductie van methaan, stikstof, en
andere broeikasgassen. Ook wordt verduurzaming van de
landbouwsector financieel gestimuleerd door de provincie. In
het verleden is bijvoorbeeld een grote lening verstrekt voor een
geothermie-project in de Noordoostpolder.
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Met ruimtelijk beleid maakt de provincie de ontwikkeling van
zonne- en windparken mogelijk. Voor wind volgt dit uit het
Regioplan Windenergie, en vanuit de Structuurvisie Zon zijn
verschillende zonneparken gepland en diverse projecten in de
pijpleiding. In samenwerking met de gemeenten, waterschap en
de FEA heeft de provincie ook het RES bod vastgesteld met een
aanbod grootschalige opwek aan het rijk. Daarnaast
ondersteunt de provincie duurzame initiatieven met subsidies en
financiering. Denk aan asbestsanering en zonnepanelen, en
ondersteuning van verschillende ‘bottom up’ initiatieven. Het
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Energieloket Flevoland en Energie Expertise Centrum spelen
ook een belangrijke rol in informeren, ondersteunen en
financieren.
De Maximacentrale is zeer belangrijk voor de scope 1 emissies in
Flevoland. De provincie heeft echter nauwelijks invloed op de
omvang van deze emissies. Wel noemenswaardig is de
technische upgrade die wordt doorgevoerd aan de
Maximacentrale. Ansaldo Energia en ENGIE verwachten
hiermee een hoger rendement (> 60%), tot 35 MW meer
vermogen, hogere flexibiliteit en de mogelijkheid om tot 50%
waterstof bij te stoken te realiseren.

Huidig beleid
Gebouwde omgeving

Elektriciteit

Mobiliteit

Landbouw

Industrie

Isolatie
Geen provinciale maatregelen
op isolatie en dus ‘business as
usual’. Aanname: 25% van de
woningen een
isolatieverbetering in 2030
naar 70 kWh/m2 voor
woningen t/m 1970 en 60
kWh/m2 voor de woningen
tussen 1971-1990

Zonneparken op land
(grootschalig)
Vanuit de structuurvisie zon
en vanuit de RES wordt
1000 MW opwek vanuit
zon op land in 2030
mogelijk gemaakt.

Fiets, OV en innovatieve
mobiliteit
- Fietsinfrastructuur en OVaansluiting: investeren in
fietsinfrastructuur
(Fietspadenplan)
- Meer intercity en sprinters
per uur tijdens spits- en
werktijden (start dienstjaar
2030)

Landbouw meerdere smaken
Programma gericht op het
stimuleren van innovaties en
nieuwe vormen van
landbouw, waaronder
strokenteelt, ontwikkelen
'boerderij van de toekomst'
en elektrificatie van trekkers

Energiebesparing
Handhaving
maatregelen
Activiteitenbesluit
Milieubeheer (door
omgevingsdienst
OGFV)

Benutten startkansen TVW’s
Gemeentelijk beleid.
Verwachting is dat de
startkansen zoals benoemd in
de TVWs vóór 2030 tot
uitvoering worden gebracht.
Echter zijn nog niet alle TVWs
opgeleverd en is daarmee het
inzicht in de startkansen voor
de provincie nog onduidelijk

Wind op land (grootschalig)
Door sanering van huidige
windparken en vervanging
met nieuwe windturbines
wordt 4,64 TWh opwek
vanuit wind mogelijk in
2030 (RES)

Verduurzaming logistiek
Logistieke makelaar in de MRA
(Noord-West Connect) voor
efficiëntere belading en modal
shift van weg naar water

Actieplan bodem en water
Kennisprogramma gericht op
verduurzaming en
verbetering van agrarisch
bodemgebruik (inzet op
organische stofopbouw en
reductie emissies uit de
bodem)

Datacenters
Vestiging datacenter in
Zeewolde (opgesteld
vermogen van 200
MW, inclusief
benutting van
restwarmte

Doelgroepenaanpak voor
individuele maatregelen zoals
een (hybride) warmtepomp
Geen huidig (provinciaal)
beleid

Zon op particuliere daken
Faciliterende rol. Maak
gebruik van inzicht uit
Kadaster data van potentie
zon op dak en help
gemeenten lokale potentie
te benutten. Energieloket
kan ondersteuning bieden.

Werkgevers- en
onderwijsaanpak
Provincie zet in op 50%
minder CO2-uitstoot in 2030
voor werkgebonden mobiliteit
eigen personeel t.o.v. 2016.
Daarnaast wordt onderzocht
of een mobiliteitsadvies op
maat via Breikers voor Almere
en Lelystad gestimuleerd kan
worden.
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Subsidies
Energie
Expertisecentrum
Flevoland (€7,5 mln
budget voor leningen
om energietransitie te
versnellen en lokale
economie te
versterken).
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Zon op grote (bedrijfs)daken
Faciliterende rol. Maak
gebruik van inzicht uit
Kadaster data van potentie
zon op dak en help
gemeenten met collectieve
aanpak op
bedrijventerreinen. EEF kan
ondernemers adviseren en
ondersteunen met
financiering en
projectontwikkelgeld.

Duurzaam inkopen
Verduurzaming van- en de
transitie naar ZE busvervoer
wordt via gunningscriteria op
verschillende manieren
meegenomen in concessies
van stad- en streekvervoer:
- Regiotaxi volledig emissievrij
in 2025
- Instroom nieuwe bussen
100% zero emissie aan de
uitlaat vanaf 2025
- 100% van de vloot
vervangen door zeroemissiebussen in 2030
- Uiterlijk in 2025 100%
gebruik van hernieuwbare
regionaal opgewekte energie.

Benodigde
randvoorwaarden
Creëren van benodigde
randvoorwaarden voor
realiseren ambities RES.
Vgl. PNB: inventariseren en
adresseren van knelpunten
(in wet- en regelgeving)
voor hernieuwbare opwek
waar gemeenten,
netbeheerder en
initiatiefnemers tegenaan
lopen

Duurzame GWW en mobiliteit
eigen organisatie
- Programma Duurzaamheid
Infrastructuur 2019-2023:
terugbrengen CO2-uitstoot
ten gevolge van onderhoud en
nieuwe investeringen in
infrastructuur met 32% in
2027.
- Eis in bestekken CO2reductie uitstoot van
voertuigen/ materieel 50%
(t.o.v. conventionele diesel).
- GWW: Reductiedoelstelling
50% CO2 als eis. Gebruik
HVO 100 moet worden
ondersteund door leveranciers
materieel.
- Alle lichte voertuigen zijn ZE.
We volgen de Clean Vehicle
Directive. Bij vervanging eigen
auto’s, waar mogelijk,
overstappen naar EV. Bij
overige auto’s overstappen op
biobrandstof totdat ze
vervangen worden door EV.

Upgrade Maximacentrale
De Maximacentrale krijgt
een technische upgrade.
De centrale krijgt hierdoor
een hoger rendement,
meer vermogen, hogere
flexibiliteit en zal ook
geschikt worden voor het
gebruik van waterstof (tot
50% bijstook).

Tabel 10: Overzicht bestaand beleid per klimaattafel
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3.2 Van beleid naar scenario’s
•

Het landelijke beleid is samen met provinciaal
beleid doorgerekend in het Energietransitiemodel
aan de hand van drie toekomstscenario’s.

•

De bijdrage van Flevoland wordt zowel binnen
Flevolandse als landelijke kaders beschouwd.

In paragraaf 3.1 is op invulling gegeven aan het vastgestelde en
voorgenomen beleid voor 2030. Om inzichtelijk te maken wat
het effect is van deze verschillende beleidsmaatregelen, worden
deze in systeemverband beschouwd met behulp van het
Energietransitiemodel3 (ETM). In een toekomstscenario is het
provinciale beleid samengebracht met het autonome, landelijke
beleid. Het effect van beleidsmaatregelen is moeilijk te
voorspellen. Hoeveel extra zonnepanelen zou het stimuleren
hiervan opleveren? Of hoeveel energiebesparing zou het
handhaven van het Activiteitenbesluit Milieubeheer in de
industrie opleveren? Om de reductie van broeikasgassen
inzichtelijk te maken, moet deze vertaalslag van beleid naar
effect wel gemaakt worden. Voor de toekomstscenario’s in het
ETM zijn hier aannames voor gemaakt; deels op basis van
onderzoek, deels op basis van ervaring uit eerdere projecten.
Deze aannames zijn in meer detail beschreven in de bijlage “Van
beleid naar effect in Flevoland.xlsx”.
De bijdrage van het beleid van Flevoland kan binnen
verschillende kaders beschouwd worden. Deze verschillende
kaders zijn onderling verbonden. Zo hebben keuzes in het
Flevolandse kader invloed op het landelijke kader en vice versa.
Hoge ambities op het gebied van wind en zon maken Flevoland
leverancier voor duurzame elektriciteit voor de rest van het land,
resulterend in een schonere landelijke elektriciteitsmix.
Daarnaast kunnen bepaalde regionale beleidskeuzes een
verschuiving van broeikasgasemissies tot gevolg hebben. Het
verkleinen van de Flevolandse veestapel resulteert enerzijds in
een reductie van broeikasgasemissies op Flevolands
grondgebied. Anderzijds zou dit ook een verschuiving van de
veeteelt—en broeikasgasemissies die daarmee gepaard gaan—
kunnen opleveren naar andere gebieden in Nederland. Binnen
Flevolandse kaders levert dit dus een reductie op, binnen
landelijke kaders niet per se.
Daarom benaderen we de bijdrage van Flevoland in deze
verkenning op verschillende manieren. Per klimaattafel wordt
zowel de relatieve bijdrage (binnen de Flevolandse kaders) als

3

de absolute bijdrage (binnen de landelijke kaders) inzichtelijk
gemaakt. In de relatieve emissiereductie benadering wordt de
relatieve bijdrage van broeikasgasemissies binnen de
Flevolandse kaders berekend. De toekomstige scope 1 en 2
emissies worden per klimaattafel berekend ten opzichte van
2019. In de absolute emissiereductie benadering wordt de
absolute bijdrage van het Flevolandse beleid aan de landelijke
Klimaatakkoord doelstellingen berekend. Dit wordt uitgedrukt in
absolute emissiereductie per klimaattafel, afgezet tegen het
landelijke doel t.o.v. de KEV2019 (Tabel 11).
Emissiereductie
(Mton CO2-eq)
Elektriciteit

11.2 – 14.0

Gebouwde omgeving

3.4

Industrie

14.3

Landbouw en landgebruik

3.5

Mobiliteit

1.2 – 3.6

Tabel 11: Doelstellingen Klimaatakkoord t.o.v. het KEV2019 referentiescenario o.b.v. vastgesteld en voorgenomen beleid. Inmiddels is ook de
KEV2021 verschenen, de doelstellingen zijn ongewijzigd gebleven.

De landelijke Klimaatakkoord doelstellingen zijn voor
2030 op verschillende manieren uitgedrukt. Aan elke
Klimaattafel wordt een scope 1 emissiereductie
gekoppeld, uitgedrukt als absolute waarde. Actuele
inzichten uit de KEV2019 vormen hiervoor de basis.
Oftewel, deze emissiereductie is ten opzichte van het
KEV2019 referentiescenario op basis van vastgesteld en
voorgenomen beleid. Hierin zitten weer verschillende
(sub)doelen verstopt die op een andere manier
uitgedrukt worden (X aantal te verduurzamen woningen,
Y PJ biobrandstoffen, etc). Zo is voor de gebouwde
omgeving de doelstelling om de broeikasgasemissies
met 3.4 Mton te reduceren. Parallel hieraan wordt
nagestreefd om 1.5 miljoen (bestaande) woningen
aardgasvrij te maken.

https://www.energytransitionmodel.com
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3.3 Effecten bestaand beleid
•

Ondanks dat de energievraag van Flevoland
groeit, lukt het met bestaand beleid nog steeds om
de emissies te reduceren.

•
•
•
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Figuur 11: Totale Flevolandse broeikasgasemissies per toekomstscenario
uitgesplitst naar emissiecategorie (exclusief Elektriciteit)
scope 1

4.0

scope 2

0.5

4

MT

0.3

Ondanks de groei van Flevoland op het gebied van
woningbouw en datacenters zien we dat met bestaand beleid
toch een reductie in broeikasgasemissies verwacht wordt. De
scope 1 emissies worden met 1.1% gereduceerd, waar voor
scope 2 een reductie van 8.8% verwacht wordt. Er wordt met
name een reductie van indirecte (scope 2) emissies verwacht
door de hoge ambities op het gebied van duurzame opwek.
Hiermee wordt een groot deel van de indirecte emissies van
geïmporteerde elektriciteit ondervangen.

2.4

0.5

3.0

Figuur 12 laat de emissiereductie van de Klimaattafels met
energieverbruik per toekomstscenario volgens de verschillende
benaderingen zien. De emissies van de Maximacentrale zijn dus
niet meegenomen in deze berekening. Deze worden apart
behandeld bij de paragraaf over de tafel Elektriciteit. Figuur 11
laat zien hoe deze emissiereductie categoraal tot stand komt.
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Landelijk beleid op basis van de Klimaat- en
Energieverkenning 2020
Het op dit moment vastgestelde provinciale beleid op
alle vijf Klimaattafels
Technische upgrade Maximacentrale

Het landelijk beleid vormt de basis voor de
toekomstscenario’s. De uitvoering van het
Klimaatakkoord wordt in de Klimaat- en
Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) doorgerekend. Voor deze studie
hebben we dit landelijk beleid als basis gebruikt voor alle
toekomstscenario’s. Tussen de toekomstscenario’s wordt
gedifferentieerd met een variatie in inspanning van het
provinciale beleid.

scope 2

3.0

Bestaand beleid levert 1.1% reductie van scope 1
emissies, 8.8% van scope 2 emissies in 2030.

Scenario “huidige inzet” 4 schetst de toekomst op basis van
bestaand beleid:
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Figuur 12: Totale Flevolandse broeikasgasemissies per toekomstscenario
uitgesplitst naar klimaattafel (exclusief Elektriciteit)

https://pro.energytransitionmodel.com/saved_scenarios/11858
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Gebouwde omgeving

scope 1

1400

De relatieve reductie van broeikasgasemissies in de gebouwde
omgeving is respectievelijke 17% en 23% voor het scenario
“huidige inzet” volgens de scope 1 dan wel scope 2 benadering
(Figuur 13).
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Figuur 13: Broeikasgasemissies Gebouwde omgeving per
toekomstscenario uitgesplitst naar emissiecategorie

Mobiliteit

Voor de tafel Mobiliteit is de absolute “bijdrage” van Flevoland
negatief (-0.09 MT) in scenario “huidige inzet” gezien de
woningbouwopgave die gepaard gaat met een groei in
vervoersbewegingen.
Met bestaand beleid (scenario “huidige inzet”) nemen de
emissies toe: 8% volgens zowel de scope 1 als scope 2
benadering (Figuur 14).
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Figuur 14: Broeikasgasemissies Mobiliteit per toekomstscenario
uitgesplitst naar emissiecategorie
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De absolute bijdrage van Flevoland voor de tafel Gebouwde
omgeving komt voor scenario “huidige inzet” uit op 0.05 MT
aan het landelijke doel om 3.4 MT broeikasgasemissies te
reduceren. Met het bestaande beleid (scenario “huidige inzet”)
worden ca. 65 duizend van de bestaande woningen aardgasvrij
gemaakt als bijdrage voor het landelijke doel van 1.5 miljoen.

scope 2

Landbouw en landgebruik

De absolute bijdrage van Flevoland is 0.06 MT voor de tafel
Landbouw en landgebruik met bestaand beleid (scenario
“huidige inzet”) ten opzichte van de landelijke doelstelling van
3.5 MT.
De relatieve reductie van broeikasgasemissies in de landbouw is
9% volgens de scope 1 benadering en 10% volgens de scope 2
benadering (Figuur 15).
Industrie

Flevoland kent geen groot industrieel cluster, slechts een
beperkt aantal grootverbruikers van energie. Met bestaand
beleid (scenario “huidige inzet”) wordt met de vestiging van het
nieuwe datacenter een negatieve bijdrage van 0.05 MT
geleverd aan de nationale doelstelling van 14.3 MT reductie.
In Figuur 16 zien we dat de relatieve emissiereductie slechts het
gevolg is van een afname in energetische CO2-emissies als
gevolg van besparing op energieverbruik. Deze leiden tot een
totale reductie van 1% volgens de scope 1 en een toename van
16% volgens de scope 2 benadering. Deze toename is het
gevolg van de extra elektriciteitsvraag van het nieuwe
datacenter.
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Figuur 15: Broeikasgasemissies Landbouw en landgebruik per
toekomstscenario uitgesplitst naar emissiecategorie
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Daarnaast verandert de rol van de Maximacentrale de komende
jaren. De centrale zal in de toekomst flexibel ingezet worden.
Ook wordt de centrale zodanig omgebouwd dat de centrale
aanvullend vermogen krijgt, met een hogere efficiëntie
elektriciteit produceert en de mogelijkheid heeft om tot 50%
waterstof bij te stoken. Al met al levert dat minder draaiuren op.

Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat de Maximacentrale in
2030 dan wel deels op waterstof draait, dan wel gesloten is.
Daarom nemen we in de toekomstscenario’s alleen de door
ENGIE ingeschatte emissiereductie mee van 40 kton (Figuur 22).
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Flevoland levert met haar plannen voor duurzame opwek een
forse bijdrage van 6.1 TWh, waarvan 5.8 TWh meetelt voor de
landelijke Klimaatakkoord doelstelling van 35 TWh aan
hernieuwbare elektriciteit. Deze duurzame opwek bestaat
grotendeels uit het RES-bod van 5.8 TWh en in mindere mate
productie uit zon op dak en kleinere bronnen zoals biogas (0.3
TWh).

Omdat de centrale naar verwachting flexibel ingezet zal worden,
is het lastig om het precieze aantal draaiuren te voorspellen.
ENGIE—verantwoordelijk voor de technische upgrade van de
centrale—schat in dat de hogere efficiëntie resulteert in een
besparing van 40 kton CO2 op jaarbasis, afhankelijk van het
exploitatieprofiel.

non-energetische CO2-emissies
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Voor de Flevolandse tafel Elektriciteit is enerzijds de mate van
hernieuwbare energie relevant, anderzijds de scope 1
emissiereductie. De eerste komt aan bod in de absolute
bijdrage, de tweede in de relatieve bijdrage.
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Figuur 17: Broeikasgasemissies Elektriciteit per toekomstscenario
uitgesplitst naar emissiecategorie

Figuur 16: Broeikasgasemissies Industrie per toekomstscenario
uitgesplitst naar emissiecategorie
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4 Aanvullend beleid
Overzicht van de aanvullende beleidsmaatregelen
en het effect daarvan
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4.1 Aanvullend beleid
•

De keuzes voor aanvullend beleid sluiten aan bij de
uitgangspunten van Flevoland als provincie en als
provinciale organisatie

maatregelen zal voldoende capaciteit en middelen beschikbaar
zijn om deze tot 2030 tot uitvoering te brengen. Prioriteit
hebben daarom de maatregelen met naar verwachting hoge
impact en lage investering.

•

De focus en zwaarte van maatregelen per thema
hangen samen met de emissiereductieopgave en
de ambitie van de thema's

Voor elektriciteitsopwek: geen strakke lijn om Flevoland, maar
kijken naar Nederland (of zelfs verder)

Uit de doorrekening en scenario’s in hoofdstuk 4 blijkt dat met
het huidige beleid een beperkte emissiereductie in 2030
gehaald wordt. Het is dus mogelijk om aanvullend beleid te
voeren. Deze paragraaf geeft een overzicht van aanvullende
beleidsmaatregelen, gecategoriseerd in twee
inspanningsniveaus: extra inspanning en hoge inspanning.
Voorafgaand aan dit overzicht maken we inzichtelijk welke
uitgangspunten zijn gehanteerd om te komen tot de
voorgestelde beleidsmaatregelen.

Flevoland is op dit moment al een koploper in het opwekken
van duurzame elektriciteit, en heeft ook ambitieuze
doelstellingen vanuit de RES voor de komende jaren. Deze
elektriciteit wordt niet alleen binnen de provincie zelf gebruikt,
maar is onderdeel van het grotere (inter-)nationale
elektriciteitssysteem. Enerzijds kijken we naar de samenhang
tussen elektriciteitsopwek en -vraag binnen de provinciegrenzen
vraag en aanbod in perspectief te kunnen plaatsen. Anderzijds is
Flevoland geen eiland en zien we een surplus aan opwek als
belangrijke bijdrage om in het bredere (inter)nationale
energiesysteem toe te werken naar zo veel mogelijk duurzame
energie-opwek.

4.1.1 Uitgangspunten voor keuzes
Als basis voor de keuze van beleidsmaatregelen, hebben we een
kader van uitgangspunten opgesteld.
Werken vanuit klimaattafels en passende ambities

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is zijn de emissies van 1990 en
nu in te delen in de verschillende sectoren of klimaattafels. Bij
maatregelen hanteren we ook deze indeling. Deze past namelijk
goed bij de programma’s en activiteiten die op landelijk,
provinciaal en gemeenteniveau worden uitgevoerd. Van daaruit
hebben we per klimaattafel de ambities besproken en kansrijke
beleidsmaatregelen geïdentificeerd die in het vervolg bijdragen
aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Zowel reductie als opwek als uitgangspunt

Gezien de grote potentie van grootschalige opwek in Flevoland
is het verleidelijk om vooral te kijken naar duurzame opwek.
Echter is juist reductie de eerste stap. Enerzijds om te zorgen dat
er minder opwek nodig is als de vraag ook lager is. Maar vooral
omdat we niet alleen kijken naar emissies van energiesystemen,
maar bijvoorbeeld ook emissies vanuit de landbouw die niet te
compenseren zijn met opwek.

Maatregelen bekrachtigen of toepassen die aansluiten bij de
rol, middelen en bevoegdheden van Flevoland

Toewerken naar passende beleidsmaatregelen betekent ook
aansluiten bij het karakter van zowel de provincie zelf als de rol,
middelen en bevoegdheden van de provinciale organisatie (zie
paragraaf 3.2). De gekozen maatregelen houden hier rekening
mee. Wel is er bewust voor gekozen om ook maatregelen op te
nemen waar het eigenaarschap bij de Rijksoverheid of juist de
gemeenten liggen, omdat deze maatregelen kunnen bijdragen
aan de opgavegerichte benadering zoals in de inleiding van de
rapportage benoemd. In het Klimaatplan zal aandacht
geschonken worden aan de specifieke rol die de provincie op
zich wil nemen bij deze maatregelen.

4.1.2 Overzicht aanvullende
beleidsmaatregelen

No regret-maatregelen: prioriteren van maatregelen met een
relatief hoge impact en lage investering

In Tabel 12 en Tabel 13 is het overzicht weergegeven van de
aanvullende beleidsmaatregelen. Deze zijn onderverdeeld in
maatregelen die om ‘extra inspanning’ vragen en maatregelen
die om ‘hoge inspanning’ vragen. Maatregelen in de categorie
‘hoge inspanning’ vragen meer inzet van mensen en middelen
en liggen soms politiek gevoeliger, maar leveren de hoogste
reductie op.

In de bijlage “Van beleid naar effect in Flevoland.xlsx” is een
uitgebreide lijst van mogelijke beleidsmaatregelen te vinden die
bij kunnen dragen aan emissiereductie. Niet voor alle

Hierbij gaat het niet alleen om maatregelen die in de vorm van
beleidsstukken, wet- of regelgeving terug te vinden zijn, maar
maatregelen in de bredere zin. Acties vanuit verschillende
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actoren, op verschillende niveaus, kunnen bijdragen aan het
verduurzamen van het energiesysteem in Flevoland. Met
‘maatregelen’ bedoelen we instrumenten die ingezet kunnen
worden om tot een reductie te komen. In deze verkenning laten
we zien aan welke aanvullende maatregelen gedacht kan
worden en welk effect op de emissie zij teweeg kunnen
brengen. Daarmee zijn de maatregelen nog geen weergave van
de beleidsvoornemens van de provincie; die stap volgt na deze
verkenning in de vorm van een Klimaatplan.
Hoe zijn we tot passende maatregelen gekomen?
In een deskstudie en een ronde langs de velden hebben
we 1) het huidige beleid en de huidige maatregelen in
kaart gebracht en 2) een breed scala aan
beleidsmaatregelen verzameld op gemeentelijk maar
vooral ook regionaal en provinciaal niveau, ingedeeld
per klimaattafel. Vervolgens hebben we in twee
werkvormen met de begeleidingscommissie van de
provincie bekeken welke ambities en maatregelen
aansluiten bij de provincie om tot passende
beleidsmaatregelen te komen. Deze maatregelen zijn
ingedeeld naar inspanningsniveau en gekoppeld aan het
verwachte effect om vervolgens de vertaling te kunnen
maken naar drie scenario’s in het Energietransitiemodel
(ETM).

Gebouwde omgeving

De belangrijkste maatregelen die naast effectief ook passend zijn
bij een verbindende en faciliterende rol voor de provincie,
hebben te maken met het opzetten van een provinciebrede
aanpak in de warmtetransitie. Hierbij valt te denken aan
Flevoland-brede doelgroepenaanpak voor individuele
maatregelen. Die kan enerzijds gericht zijn op de woningen
waar een isolatiestap verder kan bijdragen aan het reduceren
van de warmtevraag. Anderzijds kan een doelgroepenaanpak
zich richten op woningeigenaren die de stap naar een (hybride)
warmtepomp kunnen maken. De doelgroep betreft die
woningen waar de effectiviteit en haalbaarheid het hoogst is,
bijvoorbeeld kijkend naar bouwjaar en type woning.
Daarnaast kan de keuze worden gemaakt om gemeenten te
stimuleren om extra startkansen voor aardgasvrije wijken te
benutten met passende (financiële) middelen om ook
gebiedsgericht een hoger tempo in de warmtetransitie te
realiseren.
Ten slotte kan de provincie een rol spelen bij het verkennen van
warmtebronnen, onderzoek naar bovengemeentelijke kansen
voor warmte (zowel bronnen als net) en het faciliteren van
bedrijven(terreinen), afhankelijk van de ambitie en het
inspanningsniveau.
Aanvullend beleid. Aanvullend beleid

Mobiliteit

In lijn met de menukaart duurzame mobiliteit vanuit het RMP zijn
voor verschillende onderdelen van het mobiliteitssysteem in
Flevoland beleidsmaatregelen in kaart gebracht die bij kunnen
dragen aan het verduurzamen van deze sector. Dit zijn veelal
faciliterende maatregelen, zoals het mogelijk maken van de
toename elektrisch vervoer door laadinfrastructuur de realiseren,
kaders stellen voor nieuwe (gebieds)ontwikkelingen gericht op
verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit,
volgens STOMP-principe (prioriteringsvolgorde Stappen,
Trappen, OV, MaaS, Privéauto). Daarnaast zijn er verschillende
maatregelen gericht op stimuleren van fiets, OV, deelmobiliteit
en MaaS als alternatieven voor autovervoer. De provincie heeft
relatief hoge emissies voor het thema mobiliteit.
Landbouw

De provincie heeft de ambitie om op thema landbouw in de pas
te lopen met de ambities uit het Klimaatakkoord.
Onderzoeksbureau CLM heeft in 2016 onderzoek gedaan naar
mogelijke maatregelen en stimuleringsopties om de uitstoot van
de landbouwsector in Flevoland omlaag te brengen. Uit dit
rapport blijkt dat melkveehouderijen, akkerbouwbedrijven en
glastuinders het grootste aandeel op de totale emissies uit
landbouw hebben. Vanuit het huidig beleid wordt reeds ingezet
op het beperken van deze emissies en het verhogen en
behouden van het organische stofgehalte in de bodem. Ten
opzichte van het bestaande beleid is extra inspanning denkbaar
door bijvoorbeeld extra pilotprojecten te financieren waarmee
tuinders versneld van het aardgas afgaan, of door agrariërs te
helpen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen (hoge
inspanning). Daarbij kan worden ingezet op verminderen van
afstanden en het behalen van een aanvullende reductie van
kunstmest- en dieselgebruik, wat weer leidt tot lagere emissies.
Industrie

Extra emissiereductie voor de industrie kan door strengere
handhaving op de energiebesparingsplicht, maar ook via
stimulering van verduurzaming van de grootste uitstoters via het
6e cluster CES. Van datacenters kan worden vereist om
restwarmte verplicht gratis aan te bieden, en een
vestigingsplaats dichtbij de warmtevraag te kiezen.
Elektriciteit

Net als in het huidige beleid zijn ook toekomstige
beleidsmaatregelen in te delen in grootschalige opwek (zon en
wind) en meer kleinschalige opwek met zonnepanelen op
daken:
•

Voor het opwekken van meer windenergie kunnen de
ruimtelijke kaders uit het Regioplan Windenergie benut
worden om meer vermogen te realiseren dan in de RES
Flevoland is beoogd. Als hoogste inspanning kan gezocht
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•

worden naar mogelijkheden om een extra windpark te
realiseren.
Voor zonnepanelen op daken kan de provincie een rol
spelen in coördinatie, monitoring en evaluatie, door kaders
te stellen bij nieuwe ontwikkelingen, en bij extra inzet ook
door gericht te sturen op meer zon op dak. Welke vorm
van sturing past bij de provincie, is een discussiepunt dat
aan het eind van dit rapport uitgewerkt wordt.

Daarnaast zijn er overkoepelend maatregelen die bijdragen aan
een betere balans tussen vraag en aanbod, mogelijkheden om
energie op te slaan en de opgave om op de elektriciteitsnetten
voldoende capaciteit beschikbaar te houden voor
elektriciteitsvraag en -opwek.
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Aanvullend beleid (extra inspanning)
Gebouwde omgeving

Elektriciteit

Mobiliteit

Landbouw

Industrie

Isolatie
Isolatieaanpak voor slecht
geïsoleerde woningen (<1971)
= 7% van het woningaantal
van ca. 175.000 in Flevoland
met gem 90 kwh/m2. Doel:
75% daarvan geïsoleerd in
2030 naar een niveau van 70
kwh/m2

Zonneparken op land
(grootschalig)
25% meer grootschalige
zonneparken toestaan. verder
inzetten op procesrol in de
RES; onderzoek mogelijkheid
hogere ambitie met
gemeenten

Elektrisch vervoer en beprijzing
Verdere uitrol laadinfrastructuur
proactieve plaatsing bij nieuwe
woonwijken en extra snelladers voor
zowel personenauto’s als op
bedrijventerreinen voor logistiek;
Realisatie van 2 of 3 Clean Energie
Hubs (duurzame energiedragers
voor logistiek)

(Glas)tuinbouw
Financieren van extra
pilotprojecten waarmee
tuinbouwondernemingen
bijvoorbeeld versneld
van het gas kunnen en
op aardwarmte
overstappen

Datacenters
Datacenters
verplichten
restwarmte gratis
aan te bieden en
laten vestigen
dichtbij
warmtevraag

Benutten startkansen TVW’s
3 startkansen per gemeente tot
2030 = gem. 2 per jaar
provinciebreed = bijv.
- 1/jaar t/m 2025
- 2 in 2026
- 3/jaar in 2027 tm 2030

Zonneparken op water
(grootschalig)
Drijvende zonneparken op het
IJsselmeer en het Markermeer,
met als effect extra
hernieuwbare
elektriciteitsproductie

Parkeer-, ruimtelijk en overig beleid
Parkeernormen
- Opstellen mobiliteitsprogramma
van eisen bij gebiedsontwikkelingen
om bewuste keuzes te maken voor
parkeernormen. Deze i.o.m.
gemeenten terugbrengen tot een
waarde onder de 1,0.
- Opnemen voorwaarden en
financiële prikkels in
inkoopprocessen en stimuleren
toeleveranciers en opdrachtnemers
om hun mobiliteit te verminderen,
veranderen en verduurzamen
- MaaS Noordoostpolder

Subsidies
a. Subsidie voor
elektrificatie
bedrijfsprocessen
die nu nog op gas
draaien
b. Provinciale
lening
verduurzamende
maatregelen

Doelgroepenaanpak
alternatieven aardgas
Ontwikkkeling van
provinciebrede
doelgroepenaanpak voor
individuele maatregelen zoals
een (hybride) warmtepomp

Wind op land (grootschalig)
Binnen de huidige ruimtelijke
kaders wordt extra vermogen
gerealiseerd, waardoor 5,51
TWh energie uit wind kan
worden geproduceerd in
2030.

Fiets, OV en innovatieve mobiliteit
Fietsinfrastructuur en OV
aansluiting: bij herstructurering
bedrijventerreinen aandacht voor
fietsverbinding en OV aansluiting
bedrijventerreinen. Bushaltes op
redelijke afstand van bedrijven en
veilige manier om te lopen / fietsen
op het bedrijventerrein

Stimuleren extra
energiebesparing
grootverbruikers
Aanpak 6e cluster
CES (Cluster
Energie
Strategieën)
Flevoland

Zon op particuliere daken
Faciliteren monitoring en
evaluatie van invullen potentie
zon op dak.

Werkgeversbenadering
Toepassen in hele provincie
(mobiliteitsadvies op maat)

Zon op grote (bedrijfs)daken
Stimuleren grote zon op
dakprojecten met subsidies
(bijvoorbeeld voor kosten
verstevigen dakconstructies en
verzwaring elektriciteitskabels).

Verlaging maximumsnelheid
Snelheidsverlaging van 100 naar 80
km/u (i.s.m. huidige ambitie om juist
snelheid te verhogen op 80wegen).

Tabel 12: Overzicht aanvullend beleid per klimaattafel conform ambitieniveau "extra inspanning"
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Aanvullend beleid (hoge inspanning)
Gebouwde omgeving

Elektriciteit

Mobiliteit

Landbouw

Industrie

Isolatie
Isolatieaanpak voor alle woningen
van 1970 - 1990 = 39,5% van
175.000 woningen in Flevoland
met gem 80 Kwh/m2. Doel: 75%
daarvan geïsoleerd in 2030 naar
een niveau van 60 kWh/m2

Zonneparken op water
(grootschalig)
Zonneparken op stedelijke
binnenwateren en
randmeren (moeilijker
realiseerbaar i.v.m.
Natura2000 gebieden,
recreatie, draagvlak)

Elektrisch vervoer en
beprijzing
Zero Emissie-zone:
- Invoeren ZE-zones voor
stadslogistiek Almere en
Lelystad (i.c.m. logistieke
hubs);
- Inzet op meer opties om
ZE vervoer te stimuleren
(subsidieregelingen,
gedifferentieerde
parkeertarieven, ZE-zones
personenvervoer)
- Verhogen
parkeertarieven om
gebruik auto te
ontmoedigen
- Proactief plaatsen aantal
laadpalen, en doelstelling
aantal elektrische
voertuigen in lijn met
Nationale Agenda
Laadinfrastructuur (voor
aantallen zie
buurtprognose)

Nieuwe verdienmodellen
Inzet op nieuwe
verdienmodellen voor
agrariërs, waarmee een
aanvullende reductie van
kunstmest- en
dieselgebruik wordt
bereikt.

Energiebesparing
100% van de bedrijven
voldoet in 2023 aan de
informatie- en
energiebesparingsplicht;
eerder overgaan tot
opleggen last onder
dwangsom i.p.v. termijnen
voor uitstel

Benutten startkansen TVW’s
gem ca. 3 per jaar provinciebreed
= bijv.
- 1 in 2022
- 2/jaar in 2023 en 2024
- 3/jaar in 2025 tm 2029
- 1 per gemeente vanaf 2030

Wind op land (grootschalig)
Om daarnaast nog meer
mogelijk te maken kan
ingezet te worden op een
extra windpark in
Flevoland, bovenop
projecten uit het
Regioplan.

Fiets, OV en innovatieve
mobiliteit
- Realiseren hoger OVaanbod, incl. metro
IJmeerlijn (na 2040
- MaaS provinciebreed

Beperken en verschonen
van landbouwverkeer
Verminderen en
verduurzamen
landbouwverkeer, bv ZEvoer-/werktuigen,
verminderen afstanden
(o.a. precisielandbouw,
ruilverkaveling)

Subsidies
Innovatieprijs voor bedrijf
dat aansprekende
verduurzaming doormaakt

Eigen vastgoed
Al het eigen provinciaal vastgoed
in 2030 energieneutraal

Zon op grote
(bedrijfs)daken
Sturen op verplichting zon
op dak bij uitgifte
bedrijventerreinen

Faciliteren van bedrijventerreinen
Makelaarsrol op
bedrijventerreinen: uitwisseling
warmte op bedrijventerreinen met
als doel 30% energieneutrale
bedrijventerreinen

Tabel 13: Overzicht aanvullend beleid per klimaattafel conform ambitieniveau "hoge inspanning"
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4.2 Effecten van aanvullend beleid
•

De effecten van aanvullend beleid zijn
doorgerekend in de scenario’s “extra inspanning”
en “hoge inspanning”.

•

Scenario “extra inspanning” resulteert in resp.
15.5% en 21.5% reductie van scope 1 en 2
emissies, scenario “hoge inspanning” in 35.0% en
38.5%.

Aanvullend op het scenario “huidige inzet” , waarin de toekomst
op basis van bestaand beleid wordt geschetst, zijn ook de
aanvullende maatregelen samengebracht met landelijk beleid in
twee scenario’s.
9

besparing op energieverbruik, anderzijds het vervangen van
fossiele brandstoffen (aardgas, benzine, etc.) door duurzame
varianten of elektriciteit. Door inspanningen op het gebied van
wind en zon (met een duurzamere elektriciteitsmix tot gevolg)
zien we ook de (energetische) indirecte scope 2 emissies
afnemen in de scenario’s. Een groter deel van de elektriciteit die
verbruikt wordt is dus duurzamer opgewekt ten opzichte van nu.

Ambitieniveau /
Toekomstscenario

Emissiereductie
(% CO2-eq)
Scope 1

Scope 2

Scenario “extra inspanning”10 schetst een toekomstbeeld waarin
bestaand beleid wordt aangevuld met “no regret” maatregelen.
In scenario “hoge inspanning”11 wordt een toekomstbeeld
geschetst waarin bestaand beleid wordt aangevuld met alle
mogelijke maatregelen: zowel de “no regret” maatregelen als
maatregelen die een relatief grote extra inspanning vragen.

Huidige inzet
(incl. ondervangen CO2-emissies)

1.1 %

8.8 %
(5.8 %)

Extra inspanning
(incl. ondervangen CO2-emissies)

15.5 %

21.5 %
(13.1 %)

Tabel 14 laat de emissiereductie van de klimaattafels met
energieverbruik zien per toekomstscenario volgens de
verschillende benaderingen. In de scope 1 benadering varieert
de reductie tussen de 1% en 35%. De scope 2 benadering pakt
voor deze klimaattafels wat gunstiger uit voor Flevoland; de
reductie varieert hier tussen de 9% en 39%. De emissies van de
Maximacentrale zijn dus niet meegenomen in deze berekening.
Deze worden apart behandeld bij de paragraaf over de tafel
Elektriciteit.

Hoge inspanning
(incl. ondervangen CO2-emissies)

35.0 %

38.5 %
(26.7 %)

Tabel 14: Relatieve emissiereductie van de verbruiksectoren (dus excl.
emissies fossiele elektriciteitsproductie) per toekomstscenario binnen de
Flevolandse kaders

Figuur 18 t/m Figuur 21 laten zien hoe deze totale
emissiereductie tot stand komt. Figuur 18 en Figuur 20 laten de
sectorale opbouw zien van de huidige en toekomstige emissies,
Figuur 19 en Figuur 21 de categorale opbouw.
De grootste klappers qua emissiereductie worden gemaakt in de
mobiliteit. De maatregelen in de landbouw en gebouwde
omgeving leveren in mindere mate een bijdrage. De bijdrage
van de maatregelen in de industrie is nihil. Daarnaast zien we
dat de emissiereductie met name tot stand komt door
maatregelen op energetisch vlak waarbij de scope 1 CO2emissies teruggedrongen worden. Dit is enerzijds het gevolg van

https://pro.energytransitionmodel.com/saved_scenarios/11858
https://pro.energytransitionmodel.com/saved_scenarios/11874
11
https://pro.energytransitionmodel.com/saved_scenarios/11875
9
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Figuur 18: Totale Flevolandse scope 1 broeikasgasemissies per
toekomstscenario uitgesplitst naar klimaattafel (exclusief Elektriciteit)
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Gebouwde omgeving

De absolute bijdrage van Flevoland varieert voor de tafel
Gebouwde omgeving tussen de 0.05 (scenario “huidige inzet”)
en 0.11 MT (scenario “hoge inspanning”) ten opzichte van het
nationale doel van 14.3 MT. Met het bestaande beleid (scenario
“huidige inzet”) worden ca. 65k van de bestaande woningen
aardgasvrij gemaakt. In scenario’s “extra inspanning” en “hoge
inspanning” worden respectievelijke 100k en 102k van de
bestaande woningen verduurzaamd.
De relatieve reductie van broeikasgasemissies in de gebouwde
omgeving is respectievelijke 17%, 23% en 40% voor scenario’s
“huidige inzet”, “extra inspanning” en “hoge inspanning” volgens
de scope 1 benadering (Figuur 22). Volgens de scope 2
benadering (Figuur 23) komt de relatieve emissiereductie uit op
23%, 51% en 58%.
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restwarmte van het datacenter, geven de Gedeputeerde Staten
aan dat maximaal 90% van de ingaande energie als
herbruikbare warmte teruggewonnen kan worden. Daarnaast is
er een afspraak voor een restwarmte-afzet van 42 MW
gemaakt. Het is nog onzeker hoe dit in de praktijk gaat
uitpakken. Daarom zijn voor deze studie de uitgangspunten
achter de modellering van het ETM leidend geweest. Daarmee is
77% (à 3.82 PJ) van ingaande energie beschikbaar als
restwarmte voor het warmtenet.
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Figuur 22: Broeikasgasemissies (scope 1) Gebouwde omgeving per
toekomstscenario uitgesplitst naar emissiecategorie

We zien ook een afname in “ondervangen” CO2-emissies. Dit is
enerzijds te verklaren door de besparing in de gebouwde
omgeving, anderzijds door de verduurzaming van het
warmtenet. Meer besparing resulteert in minder (fossiel)
energiegebruik dus minder broeikasgasemissies. In aanvulling
daarop resulteert verduurzaming van het warmtenet (met o.a. de
inzet van geothermie en restwarmte van datacenters) in een
kleinere afname van warmte van de fossiel gestookte
Diemercentrale. Wat betreft de hoeveelheid beschikbare
Aanvullend beleid. Effecten van aanvullend beleid

energetische CO2-emissies
Figuur 23: Broeikasgasemissies (scope 2) Gebouwde omgeving per
toekomstscenario uitgesplitst naar emissiecategorie

Mobiliteit

De absolute bijdrage van Flevoland is voor de tafel Mobiliteit in
scenario “huidige inzet” negatief (-0.09 MT) gezien de
woningbouwopgave die gepaard gaat met een groei in
vervoersbewegingen. Scenario’s “extra inspanning” en “hoge
inspanning” leveren wel een bijdrage aan de Klimaatakkoord
doelstelling van respectievelijke 0.16 en 0.41 MT reductie van
broeikasgasemissies ten opzichte van het nationale doel van 1.2
tot 3.6 MT.
In tegenstelling tot de doelstellingen van het Klimaatakkoord
worden er in de toekomstscenario’s voor Flevoland geen
waterstofauto’s maar alleen elektrische auto’s meegenomen,
aangezien deze plannen ook nog niet terugkomen in de huidige
uitvoering van het Klimaatakkoord.
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We zien ook een toename in “ondervangen” CO2-emissies als
we scenario “huidige inzet” vergelijken met scenario’s “extra
inspanning” en “hoge inspanning”. Dit is te verklaren door de
toename in elektrische auto’s die gepaard gaat met een
toename in elektriciteitsverbruik voor laden. Gezien de forse
omvang van de duurzame elektriciteitsproductie binnen de
Flevolandse grenzen, wordt dit als “ondervangen” CO2-emissies
bestempeld.
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Met bestaand beleid (scenario “huidige inzet”) nemen de
emissies toe: 8% volgens zowel de scope 1 als scope 2
benadering. Voor scenario’s “extra inspanning” en “hoge
inspanning” is de relatieve reductie van broeikasgasemissies
respectievelijke 15% en 37% volgens de scope 1 benadering
(Figuur 24). Volgens de scope 2 benadering (Figuur 25) komt de
relatieve emissiereductie uit op 13% en 37%.
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Figuur 25: Broeikasgasemissies (scope 2) Mobiliteit per toekomstscenario
uitgesplitst naar emissiecategorie
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Figuur 24: Broeikasgasemissies (scope 1) Mobiliteit per toekomstscenario
uitgesplitst naar emissiecategorie
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Landbouw en landgebruik

De absolute bijdrage van Flevoland varieert voor de tafel
Landbouw en landgebruik tussen de 0.06 (scenario “huidige
inzet”) en 0.25 MT (scenario “hoge inspanning”) ten opzichte
van het nationale doel van 3.5 MT.
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Figuur 26: Broeikasgasemissies (scope 1) Landbouw en landgebruik per
toekomstscenario uitgesplitst naar emissiecategorie
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De relatieve reductie van broeikasgasemissies in de landbouw is
respectievelijke 9%, 16% en 35% voor scenario’s “huidige inzet”,
“extra inspanning” en “hoge inspanning” volgens de scope 1
benadering (Figuur 26). Volgens de scope 2 benadering () komt
de relatieve emissiereductie uit op 10%, 22% en 40%.
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het gevolg is van het terugdringen van enerzijds de nonenergetische overige broeikasgasemissies en anderzijds de
energetische CO2-emissies. laat daarnaast zien dat er zowel
reductie is van scope 1 als van scope 2 emissies.
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Figuur 28: Broeikasgasemissies (scope 1) Industrie per toekomstscenario
uitgesplitst naar emissiecategorie
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Figuur 27: Broeikasgasemissies (scope 2) Landbouw en landgebruik per
toekomstscenario uitgesplitst naar emissiecategorie

Industrie

Gezien de beperkte mate van industrie in Flevoland, is de
bijdrage aan het Klimaatakkoord dan ook relatief klein. Deze
bijdrage varieert van 0 (huidige inzet) tot 0.03 (extra inspanning)
en 0.07 MT (hoge inspanning) aan reductie van
broeikasgasemissies ten opzichte van het nationale doel van
15.2 MT.
De relatieve emissiereductie van Flevoland is het gevolg van
energetische maatregelen: enerzijds besparing, anderzijds
overstappen van aardgas op elektriciteit. In zien we dat de
relatieve emissiereductie slechts het gevolg is van een afname in
energetische CO2-emissies.
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Figuur 29: Broeikasgasemissies (scope 2) Industrie per toekomstscenario
uitgesplitst naar emissiecategorie
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Daarnaast zien we dat de “ondervangen” CO2-emissies
toenemen in alle scenario’s door de hogere mate van
elektrificatie en de vestiging van het nieuwe datacenter dat veel
elektriciteit verbruikt. Omdat er genoeg elektriciteit duurzaam
opgewekt wordt binnen de provinciegrenzen om te voldoen aan
deze vraag, zien we de emissies van dit elektriciteitsverbruik
terug als “ondervangen” CO2-emissies.
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Deze leiden tot een totale reductie van 1% (huidige inzet), 9%
(extra inspanning) en 23% (hoge inspanning) volgens de scope 1
benadering. Figuur 29 laat zien dat met aanvullend beleid
conform “extra inspanning” de scope 2 emissies toenemen met
2%. In scenario “hoge inspanning” wordt daarentegen wel een
emissiereductie verwacht van 11%.
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Elektriciteit

Voor de Flevolandse tafel Elektriciteit is enerzijds de mate van
hernieuwbare energie relevant, anderzijds de scope 1
emissiereductie. De eerste komt aan bod in de absolute
bijdrage, de tweede in de relatieve bijdrage.
Flevoland levert in elk toekomstscenario een forse bijdrage aan
de landelijke Klimaatakkoord doelstelling van 35 TWh aan
hernieuwbare elektriciteit. Deze bijdrage varieert van 5.8 TWh
(huidige inzet) tot 7.3 en 7.6 TWh (resp. extra en hoge
inspanning).
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Figuur 30: Broeikasgasemissies Elektriciteit (scope 1) per
toekomstscenario uitgesplitst naar emissiecategorie

Daarnaast verandert de rol van de Maximacentrale de komende
jaren. De centrale zal in de toekomst flexibel ingezet worden.
Ook wordt de centrale zodanig omgebouwd dat de centrale
aanvullend vermogen krijgt, met een hogere efficiëntie
elektriciteit produceert en de mogelijkheid heeft om tot 50%
waterstof bij te stoken. Al met al levert dat minder draaiuren op.
Omdat de centrale naar verwachting flexibel ingezet zal worden,
is het lastig om het precieze aantal draaiuren te voorspellen.
ENGIE—verantwoordelijk voor de technische upgrade van de
centrale—schat in dat de hogere efficiëntie resulteert in een
besparing van 40 kton CO2 op jaarbasis, afhankelijk van het
exploitatieprofiel.12
Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat de Maximacentrale in
2030 dan wel deels op waterstof draait, dan wel gesloten is.
Daarom nemen we in de toekomstscenario’s alleen de door
ENGIE ingeschatte emissiereductie mee van 40 kton.

Bron: https://www.engie.nl/over-ons/kennisbank/nieuws/210622-maximageschikt-voor-waterstof

12
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4.3 Doorkijk naar 2050
•

Een kleinere inspanning op het gebied van
emissiereductie tot 2030 betekent een grotere
resterende opgave na 2030.

toekomstscenario’s uit deze studie. De periode van 2030 tot
2050 laat de resterende opgave zien om tot klimaatneutraliteit
te komen.

•

Met een grotere inspanning kunnen er met name
slagen gemaakt worden op de reductie
energetische CO2-emissies als gevolg van de
verbranding van fossiele brandstoffen.

•

In alle toekomstscenario’s is de reductie van nietenergetische en overige broeikasgassen (met
name in de landbouw) grotendeels onderdeel van
de resterende opgave na 2030.

Voor de scenario’s “huidige inzet” en “extra inspanning” geldt
dat er na 2030 versneld moet worden om in 2050 te voldoen
aan de klimaatneutraliteitsdoelstelling. Voor het scenario “hoge
inspanning” is de opgave tot 2030 grofweg evenredig groot als
de opgave van 2030 tot 2050. Oftewel, in dit scenario ligt het
tempo tot 2030 even hoog als het tempo in de twee decennia
daarop.

Figuur 31 schetst de transitiepaden voor de verschillende
toekomstscenario’s. Tussen 1990 en 2020 zien we de
historische ontwikkeling van de broeikasgasemissies in
Flevoland. Dit pad is slechts op twee datapunten gebaseerd,
namelijk de emissies in 1990 en die in 2020. Daartussen is
indicatief een rechte lijn getrokken maar in werkelijkheid is deze
ontwikkeling van broeikasgasemissies niet lineair. Let op dat de
cijfers voor de scope 2 emissies hier exclusief “ondervangen”
CO2-emissies worden weergegeven. Voor de periode van 2020
tot 2030 wordt de prognose geschetst op basis van de

5.0

Alle broeikasgasemissies die niet voor 2030 worden
teruggedrongen, moeten in de periode tot 2050 aangepakt
worden. Oftewel, een kleinere inspanning tot 2030 resulteert in
een grotere resterende opgave na 2030.
Een grotere inspanning tot 2030 resulteert met name in een
hogere emissiereductie op het gebied van energetische CO2emissies als gevolg van energiebesparing en het uitfaseren van
aardgas en fossiele voertuigbrandstoffen. Mocht deze
inspanning niet gerealiseerd worden, wordt dit onderdeel van
de resterende opgave na 2030. Voor alle toekomstscenario’s
geldt dat de reductie van overige en niet-energetische
broeikasgasemissies grotendeels onderdeel is van de resterende
opgave tot 2050.
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Figuur 31: Broeikasgasemissies Flevoland per toekomstscenario voor 2030 doorgetrokken naar 2050
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4.4 Systeemintegratie
•

In alle toekomstscenario’s is de energieinfrastructuur randvoorwaardelijk voor de uitvoer
van het beleid. Meer duurzame opwek en meer
elektrificatie resulteert ook in meer druk op de
elektriciteitsinfrastructuur.

De komende decennia zijn grote uitbreidingen van de energieinfrastructuur in Flevoland noodzakelijk om de energietransitie te
faciliteren, wat een grote uitdaging zal zijn. Dit is niet nieuw, ook
de afgelopen decennia heeft al een grote groei plaatsgevonden
in de energie-infrastructuur. Elektriciteitsinfrastructuur krijgt
relatief veel aandacht, omdat juist bij de elektriciteitsinfrastructuur de gevolgen van de energietransitie het grootst
zijn. Maar ook de gasinfrastructuur zal een forse transitie
ondergaan en warmtenetten zullen uitgebreid en/of nieuw
aangelegd worden.
Om te onderzoeken wat de omvang is van deze opgave voor
Flevoland, is het belangrijk om eerst gezamenlijk met de
netbeheerders in beeld te hebben hoe groot het probleem is.
Welke knelpunten op de energie-infrastructuur treden er in
verschillende toekomstbeelden op? En wanneer, hoe vaak, en
waarom? Treden de knelpunten in verschillende scenario’s op?
Inzicht in de knelpunten kan helpen om samen tot relevante
oplossingsrichtingen te komen.
Een van die oplossingsrichtingen betreft het optimaal inrichten
en balanceren van het energiesysteem. Dat kan enerzijds door
flexibiliteitsmiddelen in te zetten, anderzijds door de
energievraag met een andere energiedrager in te vullen.
Op het elektriciteitsnet zorgen (gas)centrales zoals de
Maximacentrale, die snel regelbaar zijn, er nu grotendeels voor
dat het aanbod aan de vraag kan voldoen. Dit verandert met de
opkomst van zon en wind, waarvan het aanbod niet goed
regelbaar is. Er zijn meerdere flexibiliteitsoplossingen. Zo biedt
bijvoorbeeld opslag flexibiliteit door aanbod vast te houden voor
vraag op een later moment. Flexibiliteit kan ook congestie
voorkomen als het ervoor zorgt dat vraag en aanbod lokaal
beter op elkaar aansluiten, zodat minder transport van
elektriciteit nodig is. Anders kunnen vraag en aanbod elkaar
mogelijk niet bereiken, ook al zijn ze op nationale schaal in
evenwicht.

Aanvullend beleid. Systeemintegratie

Het flexibel inzetten van de Maximacentrale als regelbare
centrale draagt bij aan de balancering van het energiesysteem.
Op momenten dat er geen aanbod van energie is uit duurzame
bronnen, kan de energievraag voorzien worden door
bijvoorbeeld de centrale te laten draaien.
Flexibiliteit draagt niet automatisch bij aan het oplossen van de
mismatch tussen vraag en aanbod of netcongestie. Aangezien
de flexibiliteitsmiddelen in handen zijn van commerciële partijen
is er geen garantie dat zij de flexibiliteitsmiddelen inzetten op
een manier die bijdraagt aan de stabiliteit van het
energiesysteem. De juiste marktmechanismen en prijssignalen
zijn nodig om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt.
Daarnaast hoeft de energievraag niet altijd met dezelfde
energiedrager ingevuld te worden. In bepaalde gevallen is het
ook mogelijk om in de achterliggende behoefte te voorzien met
een andere energiedrager vanuit een ander netwerk. Dit kan
bijvoorbeeld door een woonwijk niet uit te rusten met elektrische
warmtepompen maar met een warmtenet, of door elektrische
mobiliteit of transport op te lossen met een brandstofcel op
waterstof.

Een voorwaarde voor energienetten is dat vraag en
aanbod altijd in balans zijn. Wanneer dat niet uit zichzelf
het geval is, is er flexibiliteit nodig in het
energiesysteem. Flexibiliteit is een parapluterm die
betrekking heeft op alle vormen energievraag en aanbod in de tijd verschoven kan worden of waarbij
conversie tussen energiedragers plaatsvindt. Daarnaast
kunnen producenten kiezen om op sommige momenten
minder energie te leveren. Middelen die flexibiliteit
kunnen leveren noemen flexibiliteitsmiddelen. Zij kunnen
de mismatch tussen energievraag en -aanbod in plaats
en tijd opvangen en er daarmee voor zorgen dat de
balans gehandhaafd blijft. Dat noemen we
netbalancering. Daarnaast kunnen flexibiliteitsmiddelen
ingezet worden om netcongestie te voorkomen.
Flexibiliteitsmiddelen zijn bijvoorbeeld batterijen,
vraagsturing, elektrolyse, seizoensopslag van gassen en
warmte, en warmte- of koudebuffers.
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De systeemuitdaging van de energietransitie

De (gereguleerde14) netbeheerders volgen met hun
infrastructuren de ontwikkelingen van de maatschappij.
Gebruikers en producenten vragen aansluitingen aan voor vraag
en aanbod van een energiedrager. Plannen die Flevolandse
overheden maken voor bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk, een
laadplein voor elektrische voertuigen of een bedrijventerrein,
zorgen uiteindelijk ook voor een vraag naar nieuwe
aansluitingen. De netbeheerders vertalen die informatie naar wat
dat betekent voor hun infrastructuur, en vervolgens naar een
vraag naar ruimte en andere benodigdheden voor realisatie.
Aspecten van die plannen voor realisatie zijn
uitvoeringscapaciteit, benodigd investeringskapitaal, en
voldoende borging van financiële risico’s. Inzichten in
ruimtebeslag en realisatiebenodigdheden kunnen leiden tot
bijstelling van de overheidsplannen.

georganiseerd met inspraak van burgers en zeggenschap van
decentrale overheden, zoals bij de RES’en. De infrastructuur
voor aardgas en elektriciteit van gereguleerde netbeheerders
worden aangevuld met warmte- en waterstofnetten van
(momenteel) niet-gereguleerde netbeheerders. Kortom, er
ontstaat een speelveld waarin meer stakeholders zijn dan
voorheen en waar ook meer dan voorheen coördinatie nodig is.

Het energiesysteem verandert in de periode tot 2050 ingrijpend
vanwege het klimaatbeleid en de energietransitie. De energieinfrastructuren moeten mee veranderen en zijn
randvoorwaardelijk voor de uitvoer van het beleid in Flevoland.
Met de forse opgave voor duurzame opwek in het vooruitzicht is
dat ook voor de uitvoer van het bestaand beleid al relevant. Dit
zal met aanvullend beleid alleen maar relevanter worden,
aangezien de infrastructuur dan niet alleen voldoende capaciteit
zal moeten hebben om de geproduceerde elektriciteit op te
nemen, maar ook om de grotere vraag naar elektriciteit te
leveren.
De uitdaging is om die verandering optimaal voor de
maatschappij door te voeren, waarbij de optimalisatie integraal
over de verschillende energie-infrastructuren heen wordt
uitgevoerd. De urgentie waarmee de infrastructuren aangepast
moeten worden is groter dan ooit, terwijl de
uitvoeringscapaciteit beperkt is en doorlooptijden voor
aanpassingen in de infrastructuur lang zijn. Waar netbeheerders
van oudsher een meer reactieve rol hebben, zal voor een
optimaal energiesysteem, én tijdige realisatie, meer onderlinge
coördinatie en afstemming tussen stakeholders nodig zijn. Het
aantal stakeholders is groot: er is geen sector in Nederland die
niet als actor betrokken is, als producent en/of consument van
energie.
Het energiesysteem is een samenhangend geheel dat zowel op
landelijk, provinciaal/regionaal als gemeentelijk/lokaal
schaalniveau aanwezig is. De energietransitie vraagt dus ook om
een transitie in de organisatie en coördinatie van de
energievoorziening en -infrastructuur. De
elektriciteitsvoorziening wordt steeds meer decentraal
Netbeheerders van gas- en elektriciteitsnetten zijn niet-commerciële
nutsbedrijven in een gereguleerde markt, die enkel de wettelijke taak uitvoeren
de netten te beheren. Ze hebben wettelijk de plicht om iedereen die daarom
verzoekt aan te sluiten op hun netten. Voor netbeheerders van warmtenetten en
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waterstofnetten is er minder strikte regulering en aansluitplicht. Dit kunnen
commerciële partijen zijn die naast het netbeheer ook de productie en levering
van de energie over deze netten verzorgen.
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5 Advies
Conclusies en aanbevelingen
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5.1 Conclusies
Provincie Flevoland is medeverantwoordelijk voor het realiseren
van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Flevoland kan een
belangrijke bijdrage leveren aan deze nationale doelstellingen.
Dit kan vanuit verschillende kaders benaderd worden. Hieronder
volgen de belangrijkste conclusies ten aanzien van deze
bijdrage:
1.

In totaal komen de 2019 emissies voor scope 1 uit op 4.2
MT, waarvan 1.8 MT (ruim 40%) aan de Maximacentrale toe
te rekenen is en 2.4 MT aan de klimaattafels met
energieverbruik. De scope 2 emissies komen voor 2019 uit
op 2.8 MT CO2-eq.
•

2.

We zien dat de tafels Mobiliteit en Landbouw en
landgebruik samen goed zijn voor resp. 75% en 68%
van de totale scope 1 en 2 emissies van de
verbruiksectoren. Deze tafels hebben een relatief
groter aandeel in Flevoland gezien de geringe omvang
van andere sectoren zoals de industrie.

•

De uitstoot van de tafel Industrie is in Flevoland relatief
beperkt (ca. 0.3 MT).

•

Overkoepelend zien we dat met name de verstoking
van aardgas en verbranding van fossiele
voertuigbrandstoffen een groot aandeel (1.6 MT) op de
totale emissies leveren; het gaat hier om ongeveer
tweederde van de scope 1 emissies van de
verbruiksectoren.

Landelijk beleid bepaalt voor een deel hoe de transitie in
Flevoland gaat lopen; voor bijvoorbeeld elektrische auto’s
volgt Flevoland het nationaal beleid. Met provinciaal beleid
kan echter ook een belangrijke bijdrage geleverd worden
aan de nationale doelstellingen. Tabel 15 en Tabel 16 laten
per toekomstscenario de bijdrage zien per klimaattafel.
•

Ondanks de grote woningbouwopgave, de hiermee
gepaard gaande extra vervoersbewegingen en de
verwachte economische ontwikkeling wordt met het
bestaand beleid een toename van de broeikasgassen
voorkomen met 1% (scope 1) dan wel 9% (scope 2) ten
opzichte van 2019.

•

Met aanvullend beleid kan de reductie van
broeikasgasemissies oplopen tot 16% (scope 1) / 22%
(scope 2) in scenario “extra inspanning” en
35% (scope 1) / 39% (scope 2) in scenario “hoge
inspanning”.
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3.

Voor de tafel Elektriciteit levert Flevoland met haar huidige
plannen voor duurzame opwek al een grote bijdrage (5.8
TWh) aan het landelijke doel van 35 TWh hernieuwbare
energie uit grootschalig wind en zon. Met aanvullend beleid
zou dit kunnen oplopen tot 7.3 tot 7.6 TWh. De
emissiereductie van deze duurzame opwek rekenen we toe
aan de verschillende klimaattafels waar de elektriciteit
verbruikt wordt.

4.

Daarnaast bestaat er nog onzekerheid over de invulling van
de rol van de Maximacentrale in de toekomst. Met de
technische upgrade wordt door ENGIE een beperkte
reductie van 40 kton aan emissies verwacht; hier ligt na
2030 dus nog een grote opgave (1.8 MT reductie scope 1
emissies) in het verschiet.

5.

Het verstoken van aardgas levert het grootste aandeel op
de scope 1 emissies van de tafel Gebouwde omgeving.

6.

•

Door in te zetten op het isoleren en aardgasvrij maken
van gebouwen, kan tot 40% (scope 1 benadering
scenario “hoge inspanning”) van de emissies in de
gebouwde omgeving gereduceerd worden.

•

Daarnaast levert, naast het elektriciteitsverbruik, ook de
fossiel gestookte warmte uit de Diemercentrale een
bijdrage (58 kton) aan de scope 2 emissies. De
verduurzaming van het warmtenet (met o.a. de
restwarmte van het datacenter en geothermie) is een
belangrijke knop om aan te draaien om de scope 2
emissies verder terug te dringen.

De vestiging van een nieuw datacenter zorgt in scenario’s
“huidige inzet” (+11%) en “extra inspanning” (+2%) voor een
toename in broeikasgasemissies voor de tafel Industrie.
•

7.

Om de emissies terug te dringen kan ingezet worden
op energiebesparing, wat voor zowel een reductie van
scope 1 als scope 2 emissies zorgt. Met de elektrificatie
van industriële processen kan daarnaast de
verbranding van aardgas geëlimineerd worden.
Hiermee kunnen de scope 1 emissies in de industrie
verder teruggedrongen worden.

Voor de tafel Landbouw en landgebruik geldt dat de
reductie van emissies grotendeels beïnvloed wordt door
landelijk beleid. Met het verkleinen van de veestapel
worden de emissies sterk beperkt; echter valt dit beleid
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buiten de provinciale kaders. Wel kan de provincie o.a.
inzetten op het terugdringen van de bedrijfsemissies in de
landbouw door te besparen op fossiele brandstoffen,
kunstmestgebruik, duurzaam bodembeheer en door
innovaties aan te moedigen. In de glastuinbouw kunnen
emissies als gevolg van aardgasverbruik verder worden
teruggedrongen door gericht in te zetten op geothermie.
8.

Voor de tafel Mobiliteit geldt ook dat landelijk beleid een
grote invloed heeft op de reductie van emissies. Om de
scope 1 emissies terug te dringen, kan de provincie wel
minder vervoersbewegingen stimuleren door in te zetten op
de ZE-zones stadslogistiek, de werkgeversbenadering,
deelmobiliteit en MaaS. In aanvulling daarop zullen als
gevolg van landelijk beleid de fossiele brandstoffen
uitgefaseerd worden en zal er meer elektrisch en/of op
biobrandstoffen of waterstof gereden worden. Een groei in
het aantal elektrische voertuigen kan wel gepaard gaan met
een toename in scope 2 emissies, afhankelijk van de
landelijke elektriciteitsmix. Hoe duurzamer de landelijke
elektriciteitsmix, hoe lager de scope 2 emissies van deze
elektrische voertuigen.

9.

Het doel voor 2050 is klimaatneutraliteit. Een doorkijk naar
2050 leert ons dat een kleinere inspanning op het gebied
van emissiereductie tot 2030 een grotere resterende
opgave na 2030 betekent. Met aanvullend beleid (scenario
“hoge inspanning”) kunnen de broeikasgassen met 0.8 MT
verder teruggedrongen worden ten opzichte van de
reductie als gevolg van bestaand beleid. Met een grotere
inspanning kunnen er met name slagen gemaakt worden
op de reductie van energetische CO2-emissies als gevolg
van het vervangen van de verbranding van fossiele
brandstoffen door duurzame alternatieven.

10. In alle toekomstscenario’s is de reductie van nietenergetische en overige broeikasgassen (met name in de
landbouw) grotendeels onderdeel van de resterende
opgave na 2030.
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Emissiereductie
“huidige inzet”
(% CO2-eq)

Emissiereductie
“extra inspanning”
(% CO2-eq)

Emissiereductie
“hoge inspanning”
(% CO2-eq)

Scope 1

Scope 2

Scope 1

Scope 2

Scope 1

Scope 2

Gebouwde omgeving

17 %

23 %

23 %

51 %

40 %

58 %

Mobiliteit

-8 %

-8 %

15 %

13 %

37 %

37 %

Landbouw en landgebruik

9%

10 %

16 %

22 %

35 %

40 %

Industrie

1%

-11 %

9%

-2 %

23 %

11 %

Elektriciteit*

2%

n.v.t.

2%

n.v.t.

2%

n.v.t.

Totaal (excl. Elektriciteit)

1%

9%

16 %

22 %

35 %

39 %

Klimaattafel

Tabel 15: Relatieve emissiereductie per klimaattafel en voor het totaal van de verbruiksectoren (dus excl. emissies fossiele elektriciteitsproductie) per
toekomstscenario binnen de Flevolandse kaders
* Hier wordt alleen de emissiereductie als gevolg van de technische upgrade van de Maximacentrale weergegeven. De emissiereductie als gevolg
van de duurzame opwek zit verwerkt in de overige klimaattafels met energieverbruik.

Klimaattafel

Emissiereductie
“huidige inzet”
(MT CO2-eq*)

Emissiereductie
“extra inspanning”
(MT CO2-eq*)

Emissiereductie
“hoge inspanning”
(MT CO2-eq*)

Landelijke
Klimaatakkoord
doelstelling
(MT CO2-eq*)

Gebouwde omgeving

0.05

0.06

0.11

3.4

Mobiliteit

-0.09

0.16

0.41

1.2 – 3.6

Landbouw en landgebruik

0.06

0.12

0.25

3.5

Industrie

0.00

0.03

0.07

15.2

Elektriciteit*

5.8 TWh

7.3 TWh

7.6 TWh

35.0 TWh

Tabel 16: Absolute bijdrage van Flevoland aan de nationale Klimaatakkoord doelstellingen per toekomstscenario
* Voor de tafel Elektriciteit worden de doelstelling en bijdrage van Flevoland daaraan niet uitgedrukt als emissiereductie maar als hernieuwbare
energieproductie in TWh.
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5.2 Aanbevelingen
Op basis van deze verkenning hebben Quintel, Arcadis en Over
Morgen enkele aanbevelingen geformuleerd in de aanloop naar
een Klimaatplan. Deze zijn hieronder benoemd en toegelicht.
Deze paragraaf start met algemene aanbevelingen, vervolgens
doorvertaald naar aanbevelingen per thema.

voor de emissies op de thema’s landbouw en industrie, maar
wel het best passende puzzelstuk voor de gehele transitie in
Nederland. Andersom kunnen andere provincies in de
gezamenlijke landelijke opgave dienstbaar zijn op thema’s waar
Flevoland moeilijker reductie op te realiseren is.

5.2.1 Algemene aanbevelingen

Werk in het Klimaatplan ook lastig meetbare of (nog) nietmeetbare maatregelen uit

Implementeer landelijk beleid zo effectief mogelijk en passend
bij Flevoland. Maar benut de ruimte waar de provincie zelf regie
kan voeren.
Uit de conclusies blijkt dat het landelijk beleid voor een deel
bepalend is voor de voortgang van de klimaattransitie in
Flevoland. Bepaal als provincie de rol en middelen die passend
zijn bij implementatie van het landelijk beleid. Maar maak juist
ook het verschil daar waar de provincie wel invloed heeft. Zie
5.2.2 voor een verdere uitwerking per thema.
Benoem de absolute emissiereductie om recht te doen aan de
Flevolandse klimaatopgave
Het uitdrukken van emissiereductie aan de hand van een
percentage geeft niet altijd een volledig beeld van de bijdrage.
Voor de tafel Elektriciteit geldt bijvoorbeeld dat de provincie met
haar plannen voor duurzame opwek meer elektriciteit
produceert dan er vraag is; het loont hier dus om de bijdrage
van Flevoland vanuit het landelijke kader te beschouwen. Ook
voor de overige tafels (de verbruikssectoren) geldt dat met alleen
de percentuele reductie geen compleet beeld wordt gegeven.
De gebouwvoorraad van Flevoland verschilt bijvoorbeeld enorm
van die van andere provincies. Aangezien de gebouwen in
Flevoland gemiddeld een stuk jonger zijn, valt hier relatief
minder eenvoudig emissiereductie te behalen. Een percentage
lijkt hier dus niet de lading van de opgave te dekken. Neem
daarom in het Klimaatplan in aanvulling op de percentages
emissiereductie ook de absolute bijdragen aan de nationale
doelstellingen mee.
Beschouw de klimaattransitie als ‘bovenprovinciaal’ en stel je
dienstbaar op als provincie(s)
Flevoland is geen afgezonderd eiland en hoeft niet
zelfvoorzienend te zijn. In de bredere klimaattransitie kan de
provincie Flevoland kan dienstbaar zijn voor Nederland. De
provincie leent zich goed voor zonne- en windenergie en zet
daar dus hoog op in. Flevoland leent zich ook meer voor een
datacenter en een grotere veestapel dan de meeste andere
provincies. Dat kan als gevolg een beperkte daling betekenen
Advies.

Beleidsmaatregen die niet of moeilijk meetbaar zijn, kunnen
alsnog wel een (indirect) effect hebben op de versnelling van de
klimaattransitie. Dat kunnen faciliterende maatregelen zijn, zoals
voor de gebouwde omgeving een expertiseteam warmte bij de
ondersteuning van gemeenten, of een warmtebronnenregister.
Een ander type maatregel ontstaat vanuit het transitiedenken:
het opzetten van pilots en stimuleren van innovatie voor
verbreding en opschaling. Maatregelen die 'dat balletje doen
rollen' kunnen effect hebben op langere termijn, maar zijn nu
lastiger meetbaar.
Faciliteren en aanjagen door beschermde ruimten te creëren
waarin de innovatie zich kan ontwikkelen zonder concurrentie
van alternatieven is daarin een rol die de provincie op zich kan
nemen. Een voorbeeld is elektriciteitsopslag op een
bedrijventerrein om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van
het elektriciteitsnet en daarmee netcongestie. Überhaupt is sterk
inzetten op elektriciteitsopslag wenselijk, gezien de rol als
‘regionale elektriciteitshub’ die Flevoland kan innemen met de
hoge inzet op duurzame opwek.
Een andere belangrijke rol is de voorbeeldrol om bewezen
innovaties verder te verbreden. Hierbij valt te denken aan
reduceren of elektrificeren van het eigen wagenpark. Of het
starten van pilots die in eerste instantie nog geen zoden aan de
dijk zetten, maar bij verdere uitrol wel degelijk kunnen bijdragen
aan reductie van netcongestie.
Het is daarom aan te bevelen dat ook deze maatregelen een
plek krijgen in het klimaatplan. En bij het opstellen/uitvoeren een
aantal KPI's meekrijgen om op een later moment te toetsen
of/wat voor effect ze hebben gehad als de bijdrage significant is.
Introduceer een ‘klimaattransitie taskforce’
Het introduceren van een 'klimaat taskforce' kan helpen om de
klimaattransitie in behapbare stukken te knippen en zo goed
mogelijk de vertaalslag van strategie naar uitvoering te maken.
De begeleidingscommissie kan het kernteam van de taskforce
zijn. Belangrijke bespreekpunten zijn daarin:
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•
•
•
•

de strategische koers van de provincie;
rol, middelen, capaciteit van de provincie;
de ambitie per thema en het verdelingsvraagstuk
tussen thema’s;
tussentijdse mijlpalen (bijvoorbeeld elke vier jaar), met
als doel;
o monitoring en bijsturing van beleidsinstrumenten
en het klimaatplan;
o toepassing van beleid richting uitvoering

Als ‘tweede schil’ van de taskforce sluiten ook de belangrijkste
stakeholders aan, met al om een gedeeld beeld te hebben over
de ambitie, de maatregelen, de samenwerking en het
eigenaarschap richting uitvoering. Als stakeholders valt te
denken aan de netbeheerder, de gemeenten en
(vertegenwoordiger van) de woningcorporaties en het
bedrijfsleven, waaronder agrariërs.
Wanneer nodig kunnen ook andere collega's kunnen aansluiten
met als doel het verbreden van het draagvlak en de slagkracht
binnen de organisatie. Het samenkomen van ruimtelijk beleid en
projectrealisatie is essentieel om te stap van visie/strategie naar
uitvoering te zetten.

5.2.2 Aanbevelingen per thema
Gebouwde omgeving
Flevoland heeft een relatief nieuwe gebouwde omgeving. Grof
inzetten op besparing voor alle gebouwen is geen efficiënte
keuze. De woningen van vóór 1971 beslaan slechts 7% van de
gebouwde omgeving. Meer dan de helft van de woningen is
nieuwer dan 1990 en heeft daarmee al een beperkte
warmtevraag en zijn in veel gevallen klaar (met evt. beperkte
ingrepen) voor de overstap naar aardgasvrij of hybride. De
grootste slag is te maken bij woningen met bouwjaar 1971-1990,
ca. 34% van de totale woningvoorraad in Flevoland. Flevoland
kan een provinciebrede aanpak voor isolatie opzetten, in
samenwerking met het energieloket, waar gemeenten gebruik
van kunnen maken, gericht op dit bouwjaartype. Door in te
zetten op een doelgroepenaanpak per bouwperiode om
woningen te isoleren en aardgasvrij te maken, kan maximaal
40% emissiereductie in scope 1 worden behaald ten opzichte
van de huidige uitstoot. Dat sluit ook aan bij de rol van de
provincie, die niet gaat over wijken van het aardgas (dat ligt bij
de gemeenten), maar wel gemeenteoverstijgend kan faciliteren
en stimuleren met een isolatieaanpak.

Mobiliteit
De provincie speelt een belangrijke faciliterende rol in het zo
effectief mogelijk uitzetten van landelijk beleid. De overstap naar
elektrisch vervoer is onderdeel van dat beleid en lijkt een
belangrijke knop in het terugdringen van emissies. De provincie
Flevoland kan de ontwikkeling van laadinfrastructuur stimuleren
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om de transitie naar elektrisch vervoer voor verschillende
doelgroepen te versnellen. De provincie kan tevens inzetten op
de ruimtelijke inrichting bij nieuwe gebiedsontwikkelingen om te
voorkomen dat de inrichting uitnodigt tot meer autogebruik.
Maar de directe invloed van de provincie op het uitfaseren van
fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door de overstap naar zero
emissie voertuigen, en gerelateerde reductie van scope 1emissies, is beperkt.
De invloed van de provincie is op andere vlakken groter en in
lijn met het eerst reduceren van het aantal kilometers en inzet op
andere, efficiëntere vervoersmiddelen (Trias Mobilica). Zet
daarom in op het verminderen van vervoersbewegingen en de
modal shift (d.m.v. programma’s gericht op duurzaam
mobiliteitsgedrag, beleid dat autobezit minder aantrekkelijk
maakt, alternatieven voor autovervoer; stimuleren OV en een
provinciale fietsinfrastructuur). Ten slotte kan de provincie het
verduurzamen van de logistieke sector, en concessies voor OV,
doelgroepenvervoer en GWW (grond-, wegen-, en waterbouw)
beïnvloeden. Daarnaast kan Flevoland de ontwikkeling van
laadinfrastructuur stimuleren om de transitie naar elektrisch
vervoer voor verschillende doelgroepen te versnellen.

Landbouw
Het Rijk is kaderstellend voor thema landbouw. Benadruk
daarom in het Klimaatplan wat op provinciaal niveau te
beïnvloeden is, en grotendeels al gebeurt: agrariërs stimuleren
en faciliteren om bedrijfsemissies (diesel, gas, kunstmest) en
non-energetische emissies te beperken. Blijf inzetten op
stimuleren elektrificatie en duurzaam bodemgebruik. Sluit op
voorhand vestiging van veehouderijbedrijven niet uit, als dat kan
bijdragen aan de landelijke opgave reductie emissie
broeikasgassen. Ondersteun ten slotte de tuinbouwsector bij
zoektocht naar alternatieven voor aardgas.

Industrie
Leg de nadruk niet zozeer op een ongunstig vestigingsbeleid,
maar op strikte kaders over duurzaamheid, waarin bijvoorbeeld
voorwaarden uitkoppeling van warmte en efficiency zijn
opgenomen. Zorg voor adequate handhaving op de
energiebesparingsplicht vul aan met stimuleringsbeleid op
energiebesparing en elektrificatie bij (grotere) energieverbruikers
(bijvoorbeeld via het 6e Cluster CES).

Elektriciteit
Zet in op het realiseren van extra zonne- en windenergie, en
maak kenbaar dat Flevoland daarmee een hoge bijdrage levert
aan de verduurzaming van de elektriciteitsproductie. Niet alleen
voor Flevoland, maar juist ook voor heel Nederland. Zet naast
zonnevelden ook in op een aanpak om samen met gemeenten
meer zon op dak mogelijk te maken en te stimuleren.
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Bij verdere uitwerking van het klimaatplan is het van belang om
de rol en middelen van de provincie te specificeren naar 1) de
rol per thema van de klimaattafel, afhankelijk van de ambitie
voor deze tafel en 2) de specifieke rol per beleidsmaatregel,
passend bij de ambitie en beschikbare middelen.
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