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Ter voorbereiding op het Provinciaal Klimaatplan Flevoland (hierna PKF) hebben Gedeputeerde 
Staten een verkenning1 laten uitvoeren naar de uitstoot van broeikasgassen in Flevoland. In deze 
verkenning zijn ook de effecten van 3 beleidsscenario’s verkend, die als onderlegger fungeren voor 
het te kiezen ambitieniveau van het PKF. In deze oplegnotitie wordt genoemde verkenning in een 
breder perspectief geplaatst. 
 
 

1. Nieuwe inzichten 
De verkenning is een modelmatige studie, gebaseerd op de cijfers zoals vastgelegd in het ETM2.  
De verkenning geeft nieuwe inzichten in de historische, huidige en verwachte uitstoot van 
broeikasgassen in Flevoland. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn samengevat: 
 
In 2019 bedroegen de broeikasgasemissies3: 4,2 MT4 CO2-eq5. Hiervan werd 1,8 MT uitgestoten door 
de Maximacentrale. Ter vergelijk: de nationale uitstoot bedroeg in 2019 ca 180 MT. 
 
De Flevolandse broeikasgasemissies per klimaattafel zijn in onderstaande tabel samengevat (2019). 
 MT CO2 eq. 
Gebouwde Omgeving 0,3 
Mobiliteit 1,1 
Landbouw en landgebruik 0,7 
Industrie 0,3 
Elektriciteitsopwek (Maximacentrale) 1,8 
Totaal 4,2 
 
Bij ongewijzigd beleid zal de uitstoot van broeikasgassen in 2030 naar verwachting gelijk zijn aan 
de uitstoot in 2019. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte groei van het aantal inwoners in 
Flevoland, de groei van de economie en een toename van de mobiliteit.  
 
Bij intensivering van de regionale beleidsmaatregelen kan de emissie van broeikasgassen in 2030 
tot maximaal 30% worden verlaagd ten opzichte van 2019. De grootste klimaatwinst kan volgens de 
berekeningen worden behaald binnen het thema mobiliteit. 
 

1.1 Conclusies 
In de verkenning zijn de volgende conclusies opgenomen: 
• In de Gebouwde Omgeving kan met name winst behaald worden door in te zetten op isolatie en 

het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. 
• Voor de Klimaattafel Industrie wordt geadviseerd primair in te zetten op elektrificatie van 

industriële processen. 
• Binnen het thema landbouw/landgebruik kan de grootste klimaatwinst worden geboekt door 

de veestapel te verkleinen. Terecht wordt geconcludeerd dat nadere besluiten hierover een 
verantwoordelijkheid van het rijk zijn. 

• Geothermie kan significant bijdragen aan de reductie van de CO2 uitstoot in de glastuinbouw. 

 
1 Quintel, Overmorgen, Arcadis, Verkenning Klimaatplan Flevoland, april 2022, doc.nr. 2953304. 
2 Energie Transitie Model. 
3 Gebaseerd op de gegevens van het Energie Transitie Model (ETM). 
4 Megaton, ofwel 1 miljard kilo. 
5 CO2-equivalent. 
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• Quintel concludeert dat voor het thema Mobiliteit het landelijk beleid grote invloed heeft op 
het terugdringen van emissies. Op diverse provinciale beleidsthema’s (waaronder ZE-zones 
stadslogistiek, werkgeversbenadering, deelmobiliteit, MaaS) kan intensivering van het beleid 
significant bijdragen aan de reductie van de regionale uitstoot tot 2030. 

 
1.2 Aanbevelingen 

De belangrijkste aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat: 
• Wees zorgvuldig in de keuze voor definities, uitgangspunten en doelen in het provinciaal 

Klimaatplan en kies een rol die past bij het karakter van Flevoland zonder daarbij uit het oog te 
verliezen hoe Flevoland kan bijdragen aan nationale doelen. 

• Gebouwde omgeving: stimuleer woningisolatie gericht: zet primair in op isolatie van de oudste 
woningen (bouwjaar 1976 – 1990). 

• Mobiliteit: Zet als provincie vooral extra in op het verminderen van het aantal vervoers-
bewegingen en het verduurzamen van de logistieke sector. 

• Landbouw: voortzetting vigerend beleid. 
• Industrie: Onderzoek of strengere handhaving van de energiebesparingsplicht mogelijk is. 
• Elektriciteit: Zet in op extra zon- (dak en land) en windenergie. 
• Introduceer een Klimaattaskforce. 
 
De verkenning en de hierin opgenomen conclusies en aanbevelingen zijn vanuit een modelmatige 
benadering tot stand gekomen. Het is daarmee een belangrijke eerste stap in de 
beleidsontwikkelingscyclus. In het navolgende wordt de verkenning in een bredere context 
geplaatst. 
 
 

2. De maatschappelijke context 
De klimaatopgave staat maatschappelijk en politiek hoog op de agenda. Uit onderzoek van het 
Sociaal Cultureel Planbureau6 blijkt dat steeds meer Nederlanders de ‘achteruitgang van milieu, 
natuur en klimaat’ als een groot maatschappelijk probleem ervaren. Het tegengaan van de 
klimaatverandering raakt dan ook iedereen in onze samenleving. Niet alleen van overheden en 
bedrijven wordt een forse inspanning gevraagd; ook burgers zullen een, soms forse, inspanning 
moeten leveren. De klimaatopgave vraagt in essentie om een gedragsverandering van een ieder 
van ons, ook in Flevoland, op tal van terreinen waaronder wonen, werken, consumeren, reizen en 
recreëren.  
  
De sterk gestegen energieprijzen werken in zekere zin de klimaatopgave in de hand. Ondernemers 
en burgers zijn meer dan ooit bereid om te elektrificeren of andere maatregelen te treffen die de 
afhankelijkheid van aardgas verlagen. Zo is de bereidheid om te investeren in een hybride 
warmtepomp of een elektrisch aangedreven auto groot. De levertijden zijn echter lang. Daarbij 
komt dat er vooralsnog onvoldoende gekwalificeerd personeel is om hybride warmtepompen te 
installeren. 
 
De sterk gestegen energieprijzen zijn ook reden tot zorg. Voor een steeds groter deel van onze 
Flevolandse samenleving is het moeilijk de energiekosten op te brengen. Dit wordt door de hoge 
inflatie, en de daarmee gepaarde gaande stijgende kosten voor ons levensonderhoud, verder 
verstrekt. Juist voor deze bevolkingsgroep is het bijzonder moeilijk te investeren in 
energiebesparende maatregelen. Anders gezegd: De klimaatopgave raakt iedereen, maar niet 
iedereen kan op een gelijke manier bijdragen. Ook de gevolgen zijn van persoon tot persoon heel 
verschillend, zowel sociaal als economisch, en ook qua gezondheid en welbevinden.     
 
Binnen het PKF moet hier aandacht voor zijn. Gedeputeerde Staten zetten dan ook in op een PKF 
dat klimaatrechtvaardig is voor iedereen in de Flevolandse samenleving; een PKF dat zich richt op 
realistische klimaatdoelen, waarbij ook voldoende aandacht is voor de economische effecten die 
dit heeft voor burgers en bedrijven. 
 

 
6 Klimaataanpak: toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving, juni 2021. 
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Klimaatrechtvaardigheid 
De klimaatopgave waar wij met elkaar voor staan raakt iedereen verschillend. Dat geldt ook voor 
de inwoners van Flevoland. Veel Flevolanders beseffen dat wij met zijn allen voor een urgente 
uitdaging staan. Klimaatrechtvaardigheid houdt in dat de klimaatopgave zoveel als mogelijk op 
een eerlijke en rechtvaardige manier wordt verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met 
economische draagkracht en kwetsbaarheid van mensen en ondernemingen. 
 
 

3. Klimaatbeleid als verbindende opgave 
Het klimaatbeleid staat niet op zichzelf. Deze opgave raakt aan vrijwel alle beleidsdossiers waar wij 
als provincie een verantwoordelijkheid in dragen. Denk hierbij aan de woningbouwopgave, de 
digitaliseringsopgave, onze inzet ter versterking van de circulaire economie, de transitie van het 
landelijk gebied (en het hieraan verbonden stikstofdossier), het in voorbereiding zijnde 
Economisch Programma, de Regionale Energie Strategie (RES) en onze inspanningen die 
voortvloeien uit het Schone Lucht Akkoord.  
 
De opgave vraagt een omslag in denken, vraagt feitelijk om een gedragsverandering van ons allen; 
om bewuster te reizen, te consumeren, te wonen en te recreëren. Die omslag vraagt tijd en energie. 
Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is daarmee een brede, gezamenlijke 
uitdaging, die vraagt om integraal denken en handelen. Dat geldt niet alleen voor de samenwerking 
in ons eigen provinciehuis; ook de samenwerking met onze medeoverheden, ondernemers, 
inwoners en kennis- en onderwijsinstellingen moet worden geïntensiveerd. Het is dan ook cruciaal 
dat wij onszelf, onze stakeholders en de Flevolandse samenleving meer betrekken bij –en 
verbinden aan- deze integrale opgave. Gedeputeerde Staten zien voor de provincie hierin primair 
een regisserende en verbindende rol. Daarbij past een proactieve inzet die bijdraagt aan 
bewustwording en gedragsverandering van alle Flevolanders.  
 
 

4. Sterk in beweging  
De urgentie om de uitstoot van broeikasgassen sterk te reduceren, wordt zowel mondiaal, Europees 
en nationaal onderkend. De afspraken die hierover voor Nederland gelden, zijn vastgelegd in de 
Klimaatwet en het Klimaatakkoord uit 2019. Provinciale Staten hebben in 2019 ingestemd met de 
afspraken die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Daarmee heeft de provincie Flevoland zich 
verplicht actief bij te dragen aan de doelstellingen zoals opgenomen in het Klimaatakkoord. In de 
mededeling7 die op 28 september 2021 aan Provinciale Staten is verzonden, is de huidige inzet van 
de provincie samenvattend weergegeven.  
 
Het klimaatbeleid is sterk in beweging, getuige de akkoorden8 die hierover recentelijk zijn gesloten. 
Wat de gevolgen van deze akkoorden zijn voor de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord 
staat nog niet vast. Zoals overeen gekomen in het coalitieakkoord richt het kabinet zich op een 
emissiereductie van 60% in 2030. In het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat dat minister Jetten op 
2 juni aan de Tweede Kamer heeft verzonden is uitgewerkt welke instrumenten het kabinet hiertoe 
wil inzetten. Vaststelling van dit programma door de Tweede Kamer is in komend najaar voorzien. 
Het rijk zet in op een intensieve samenwerking met de medeoverheden. Gesprekken over de 
verdeling van verantwoordelijkheden en de inzet van middelen bevinden zich in een afrondende 
fase. Naar verwachting zal hierover op korte termijn een Bestuursakkoord kunnen worden gesloten. 
 
Naar verwachting zal, eveneens op korte, termijn door de samenwerkende provincies een 
overeenkomst worden gesloten met als inzet om in 2030 alle infrastructurele werken volledig 
klimaatneutraal en circulair te laten zijn en zal de nieuwe Regionale Energie Strategie van 
Flevoland nog dit jaar aan Provinciale Staten worden aangeboden. 
 

 
7 Registratienummer 2831666. 
8 Klimaattop Glasgow (november 2021), Fit for 55 (EU, juni 2021), Rijkscoalitieakkoord (januari 2022). 
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Bovenstaande voorbeelden illustreren dat het klimaatdossier sterk in beweging is en dat er op 
korte termijn nieuwe impulsen kunnen worden verwacht. Het bovenstaande illustreert ook dat het 
meer dan ook van belang is om samen op te trekken, niet alleen met medeoverheden, maar ook 
met ngo’s en met vertegenwoordigers van Flevolandse bedrijfsleven. Gedeputeerde Staten zullen 
daarom in de komende maanden onderzoeken op welke manier de samenwerking in Flevoland 
tussen de diverse betrokken partijen verder kan worden vorm gegeven. 
 
 

5. Actualisatie Omgevingsvisie 
In het kader van de actualisatie van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (en daarmee samen-
hangend ook actualisatie van Omgevingsprogramma en -verordening) zal bij de voorbereiding van 
de inhoudelijke contourenschets worden verkend in hoeverre de klimaatopgave gevolgen heeft 
voor de ruimtelijke inrichting van Flevoland. Daarbij zal ook worden nagegaan hoe de 
klimaatopgave zich verhoudt tot de andere provinciale opgaven, zowel inhoudelijk als procedureel. 
Ook zal worden verkend hoe de bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid bij de 
voorbereiding van het PKF kan aansluiten bij inrichting van het actualisatieproces van de 
Omgevingsvisie. Het is daarbij uitdrukkelijk de inzet van Gedeputeerde Staten om deze processen, 
waar mogelijk, samen te brengen.  
 
 

6. De Bossenstrategie 
Overeenkomstig de doelen van de Bossenstrategie wordt er in de periode tot 2050 in Flevoland 
1700 ha nieuw bos in Flevoland aangelegd. Door deze aanleg neemt de emissie van broeikasgassen 
niet af.  De Bossenstrategie maakt daarom geen onderdeel uit van het Klimaatakkoord. Door de 
aanplant van nieuwe bossen wordt wel extra CO2 vastgelegd, hetgeen bijdraagt aan het tegengaan 
van klimaatverandering. De Bossenstrategie zal daarom in het PKF als maatregel worden 
opgenomen.  
 
 

7. Emissies nader beschouwd 
In de verkenning zijn de emissies doorgerekend voor de vijf gedefinieerde klimaattafels9. Voor elk 
van deze klimaattafels is de Flevolandse emissie van broeikassen berekend. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen Scope 1 en Scope 2 emissies. Voor een goed inzicht in de uitstoot van 
broeikasgassen en de voorbereiding van beleidsmaatregelen is het onderscheid tussen scope 1 en 
scope 2 van wezenlijk belang. De eerste aanbeveling uit het rapport duidt daar op. In het PKF zullen 
daarom emissiereductiedoelstellingen worden geformuleerd voor zowel scope 1 als scope 2.  

• Scope 1 benadering 
De scope 1 benadering wordt ook wel de bronbenadering10 genoemd.  Scope 1 emissies zijn alle 
emissies die van het Flevolandse grondgebied worden uitgestoten. Het Klimaatakkoord houdt 
alleen rekening met deze scope 1 emissies. Scope 1 emissies ontstaan voor het overgrote deel door 
verbranding van fossiele brandstoffen.  

• Scope 2 benadering 
De scope 2 benadering (de gebruikersbenadering11) houdt rekening met de uitstoot van 
broeikasgassen die voortvloeien uit elektriciteitsverbruik dat buiten Flevoland is opgewekt. In de 
verkenning zijn daarom ook de scope 2 emissies berekend voor elk van de vijf klimaattafels.  
 
In de verkenning zijn de scope 3 emissies buiten beschouwing gelaten. Onder scope 3 emissies 
vallen alle broeikasgassen die het gevolg zijn van diverse bedrijfsactiviteiten, waaronder de 
winning, het transport en de verwerking van grondstoffen. Ook emissies die voortvloeien uit 
verbruik en storten/verbranden van gebruiksgoederen vallen hieronder. Voorbeelden hiervan zijn 
de emissies die voortvloeien uit het transport van voedsel en consumptiegoederen en de productie 
van kunstmest.  Scope 3 emissies zijn niet toe te rekenen aan één van de klimaattafels uit het 
Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord zijn hierover dan ook geen afspraken gemaakt.  
 

 
9 Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Landbouw en Landgebruik, Industrie en Elektriciteit. 
10 Voor een nadere toelichting zie paragraaf 2 van de Verkenning, zoals genoemd in voetnoot 1. 
11 Idem. 
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Het terugdringen van scope 3 emissies levert daarentegen een significante bijdrage aan het 
terugdringen van broeikasgassen.  Meerdere provinciale beleidsinspanningen zijn daar nu ook op 
gericht waaronder het hergebruik van goederen (circulaire economie), het verkorten van de 
agroketens en het stimuleren van de kringlooplandbouw.  
In het PKF zal daarom worden gekozen voor een verbrede insteek, waarbij niet alleen de 
systematiek van het Klimaatakkoord zal worden gevolgd, maar nadrukkelijk ook zal worden 
uitgewerkt hoe Flevoland kan bijdragen aan de reductie van de scope 3 emissies. 
 
 

8. De Maximacentrale 
De Maximacentrale is een zeer efficiënte centrale en veel schoner dan kolencentrales. De uitstoot 
van de Maximacentrale bedraagt 1,8 MT CO2-eq. De Maximacentrale is daarmee verantwoordelijk 
voor ruim 40% van de totale provinciale broeikasgas emissie (scope 1). De Maximacentrale levert 
stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Het overgrote deel van de uitstoot van 
broeikasgassen kan daarom niet aan de Flevolandse samenleving worden toegerekend. 
In 2023 zal worden gestart met een ingrijpende renovatie van de Maximacentrale, waarbij de 
gasturbines worden vervangen en geschikt gemaakt voor het gebruik van waterstof. De toekomstige  
uitstoot van CO2 wordt hierdoor gereduceerd. 
Toch zal de Maximacentrale vooralsnog ‘by far’ de grootste uitstoter blijven op het Flevolandse 
grondgebied. Gedeputeerde Staten zullen daarom verkennen welke aanvullende mogelijkheden er 
zijn om de uitstoot van de Maximacentrale verder te verlagen. Als onderdeel van het PKF. 
 
 

9. Loyaal en realistisch 
Uit de ‘Verkenning Klimaatplan Flevoland’ blijkt dat de provinciale uitstoot van broeikasgassen in 
absolute zin beperkt is (4,2 MT CO2-eq), zeker in vergelijking tot andere Nederlandse provincies.  
Ondanks de verwachte sterke groei van de Flevolandse bevolking (100.000 woningen) en de groei 
van de Flevolandse economie blijkt, op basis van de uitgevoerde verkenning, dat de uitstoot van 
broeikasgassen met de voortzetting van het provinciaal beleid nauwelijks zal stijgen. Er gebeurt nu 
al veel in Flevoland om de emissie van broeikasgassen te verlagen (zie voetnoot 6). 
 
Uit de verkenning blijkt ook dat door extra provinciale inspanningen de uitstoot van 
broeikasgassen versneld kan worden teruggebracht. Anders gezegd: de inzet van de regio maakt 
een significant verschil. In de huidige coalitieperiode werkt de provincie loyaal aan de doelen zoals 
vastgelegd in het Klimaatakkoord. Vanaf 2023 zal de provincie ook uitvoering geven aan de extra 
taken waarover op korte termijn met het rijk afspraken worden gemaakt.  Afspraken over ambitie 
en aanvullende inzet van de provincie voor de periode 2023 en verder, zullen na de verkiezingen 
van Provinciale Staten (maart 2023) worden gemaakt. 
 
 

10. Randvoorwaardelijk 
Om bovengenoemde ambitie te kunnen realiseren, is het navolgende randvoorwaardelijk: 

• Infrastructuur voor warmte en elektriciteit. 
De elektrificatie van onze samenleving leidt tot knelpunten in de energie-infrastructuur. Ook in 
Flevoland wordt dit vraagstuk steeds pregnanter.  Flevoland is daarom met Rijk en andere 
provincies in gesprek om slimmer gebruik van te maken van bestaande infrastructuur en te 
prioriteren waar nodig. Een belangrijke oplossingsrichting is het versnellen van de realisatie van de 
infrastructuurprojecten. Uitbreiding van de energie-infrastructuur en het oplossen van knelpunten 
is randvoorwaardelijk voor het realiseren van bovengenoemde reductiedoelstelling. Voor 
Gedeputeerde Staten is deze opgave dan ook topprioriteit.  

• Samenwerking 
De voorbereiding van het PKF vraagt een gerichte inzet van medeoverheden en andere 
partners. Als eerste stap in het proces zal daarom een stakeholderanalyse worden uitgewerkt 
op basis waarvan een werkstructuur zal worden vormgegeven. 
• Communicatie 

Een goede communicatiestrategie is onmisbaar voor het betrekken van stakeholders en 
Flevolanders bij de klimaatopgave. In het PKF zal dit nader worden uitgewerkt. 
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• Monitoring 
Om inzichtelijk te maken of de beoogde reductiedoelstelling wordt gerealiseerd zal 2 of 3 jaarlijks 
de feitelijke uitstoot van broeikasgassen in Flevoland moeten worden berekend. In het PKF zal dit 
nader worden uitgewerkt. 
 
 
 


