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Wat vooraf ging (I)

• Klimaatakkoord 2019.
• Inventarisatie Flevolandse inspanningen (2021).
• Cijfermatige onderbouwing (Quintel, 2022).
• Peilen en toetsen in uw Commissie (2022).
• Verkenning opties Maatschappelijke betrokkenheid (2022).

• Panelraadpleging (1208 deelnemers) en Diepte interviews (14).



Wat vooraf ging (II)
• Peilen en toetsen 31 augustus:

• Een reken exercitie: scherpt het denken, maar wat te doen?
• Steun voor voorbereiding klimaatplan.
• Vragen/suggesties over inrichting proces. 
• Heb aandacht voor burgerbetrokkenheid.
• Wat kan de provincie betekenen?
• Heb oog voor ontwikkelopgaven en individu.
• Wees realistisch: haalbaarheid en betaalbaarheid.



Hoofdconclusies panelraadpleging

• Ruim 60% van de Flevolanders is bezorgd over klimaatverandering.
• 72% zegt de laatste 5 jaar bewuste keuzes te hebben gemaakt:

• Minder energie verbruik
• Zonnepanelen, isolatie
• Auto laten staan
• Minder vlees eten

• Hoge aanschafkosten en levertijden W-pomp en E-auto zijn belemmerend. 
• 56% vindt dat de provincie het maximaal haalbare moet doen om 

klimaatverandering tegen te gaan.
• Urgent: Uitbreiden electriciteitsnetwerk en isolatie van woningen.
• Rollen overheid:

• Investeringssubsidie, innovatiesubsidie
• Communicatie, voorlichting
• Handhaving



Hoofdconclusies diepte interviews
• Grote betrokkenheid.
• Bijna iedereen voert actief beleid om uitstoot broeikasgassen te verlagen. 
• Belangrijkste belemmeringen:

• Terugverdientijd investeringen
• Tekorten arbeidsmarkt
• Netcongestie
• Beleidstraagheid

• Roep om meer samenhang en regie.
• Steun voor uitwerking Flevolandse klimaatopgave.
• Kies een ambitieniveau dat past bij Flevoland.



Samengevat, in vogelvlucht
• Flevolandse uitstoot broeikasgassen is beperkt (2% van NL).
• Er is een actueel cijfermatig beeld van de huidige uitstoot.
• Provincie kan significant bijdragen aan klimaatdoelen.
• Diversiteit aan initiatieven door burgers, bedrijven, overheden.
• Einddoel (2050) staat vast. Geen zicht op realisatie.
• Grote maatschappelijke betrokkenheid.
• Vraag naar samenhang en regie.
• Wees ambitieus, ook realistisch.



Uitgangspunten Flevolands Klimaatplan
• Een ambitieniveau dat past bij het groene en schone imago van Flevoland 

en rekening houdt met:
• draagkracht van ondernemers en burgers.
• belangrijke ontwikkelopgaven waaronder de energietransitie, de woningbouwopgave en de opgave 

voor het landelijk gebied.

Een plan dat:
• Sturing geeft aan de inspanningen van burgers, ondernemers en overheden.
• Tussenresultaten per domein zichtbaar maakt, zodat kan worden 

bijgestuurd.
• Met relevante stakeholders wordt voorbereid.



Beoogde werkstructuur 
• Ambtelijke Werkgroep: verantwoordelijk voor proces en inhoud.
• Klankbordgroep: vertegenwoordiging van bedrijfsleven en ngo’s.
• Te overwegen: inrichting Expertraad, adviseert inhoudelijk/procesmatig.
• Ambtelijk en bestuurlijk overleg met mede overheden.
• Inrichting digitaal burgerpanel.

Planning:
• Mei 2023: Werkstructuur nader uitgewerkt/bemenst.
• December 2023: Ontwerp Klimaatplan gereed.
• Maart 2024: Besluitvorming Provinciale Staten.
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