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Beantwoording aanvullende technische vragen Programmabegroting 2022 
 
Hieronder treft u de antwoorden op de aanvullende schriftelijk ingediende technische vragen bij de Programmabegroting 2022. 
 
 

Nr. Fractie Onderwerp Versie Pagina Vraag PH Antwoord 

1 VVD Energie PDF 66 Vraag: Blijft de res-regio Flevoland 
koploper en wat wil de gedeputeerde 
hiervoor – vertaald in nieuwe doelen en 
benodigde middelen - inzetten gezien 
andere regio´s ook hun aandeel aan het 
vergroten zijn. 

Fackeldey Koploper zijn is geen doel op zichzelf. Komende periode gaan we 
uiteraard aan de slag met de realisatie van de RES 1.0 en starten we 
de voorbereidingen voor de RES 2.0. Zoals met uw staten afgesproken 
zullen uw staten daarbij betrokken worden. Dat moet n 2023 leiden 
tot besluitvorming over die RES 2.0 en het bod wat daarin gedaan 
wordt.  

2 VVD Energie PDF 66 Vraag: Hoe ziet het proces en planning van 
ambitiepeiling bij niet alleen de burgers 
maar ook bij PS er uit voor de bouwstenen 
van RES 2.0 

Fackeldey Momenteel wordt er binnen de bouwsteen over gesproken en zal ook 
het proces voor de ambitiepeiling aan de orde komen. Bij de 
voorbereiding van de RES 2.0 gaan we hierover ook graag nader met 
Uw Staten in gesprek. 

3 VVD Energie PDF 69 In 2021 wordt een inventariserend 
onderzoek gedaan voor de bijdrage aan het 
landelijke klimaatplan 
Vraag: Wanneer is dit onderzoek in 2021 
afgerond en kan dit met PS worden 
gedeeld? 

Fackeldey Het onderzoek wordt in april 2022 afgerond ter voorbereiding op een 
provinciaal Klimaatplan. Dit onderzoek zal naar verwachting in mei 
met uw Staten worden gedeeld. 

4 VVD Energie PDF 69 In relatie tot RES 2.0 wordt er in 2022 een 
klimaatplan Flevoland opgesteld. 
Vraag: Hoe verhoudt het klimaatplan 
Flevoland tot de RES 2.0 en komt deze 
samen met de inwoners van Flevoland en 
PS tot stand? Hoe ziet het proces voor het 
leveren van input er uit? 

Fackeldey Het provinciaal Klimaatplan heeft betrekking op de emissiereductie 
van broeikasgassen; de RES 2.0 is een aanbod van de provincie 
Flevoland om hernieuwbare energie uit wind en zon te leveren. In 
mededeling #2831666 wordt de relatie tussen de 
klimaatdoelstellingen en de RES nader toegelicht.  
In september 2022 zijn wij voornemens met uw Staten in gesprek te 
gaan over de ambitie van het provinciaal Klimaatakkoord en de 
daarbij behorende inzet. In dat gesprek zal ook worden gesproken 
over de wijze waarop wij onze maatschappelijke partners willen 
betrekken. 

 


