
• Integrale ad-hoc commissie

• 28 augustus 2019

Startnotitie 
Regionale energie 
strategie (RES)



Missie



Waar komen we vandaan?
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Omgevingsplan Wind
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Provinciaal beleid voor energie

• Wind

• Zon

• Aardwarmte

• Duurzame mobiliteit

• RES

• Provinciale bijdrage = coalitieakkoord Flevoland: ruimte voor de toekomst



• Een product waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen er 
moeten worden gehaald en op welke termijn

• Een instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke 
betrokkenheid te organiseren

• Een manier om langjarige samenwerking tussen alle regionale partijen te 
organiseren

Wat is de RES? 



Inhoud Product RES 1.0 
(12 maanden na ondertekening Klimaatakkoord gereed)

• Regionaal aanbod tot 2030 ten aanzien elektriciteit, gas en warmte

• Met vermelding concrete zoekgebieden opwek zon, wind, (duurzame) warmte en 
duurzame gassen

• Dit met ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak

• Door de netbeheerder uitgewerkte aanpassingen aan de energie-infrastructuur die nodig 
is

• Een Regionale Structuur Warmte die inzicht biedt in de regionale warmtevraag en de 
beschikbaarheid van warmtebronnen



Flevoland is 1 van de 30 RES 
regio’s



Waar gaan we de komende tijd mee verder?

28-8-2019
4-9-2019

commissie
besluit over 
kaders voor 

de RES in de 
startnotie 

17-9-2019

PS 
besluit over 

de kaders van 
de RES in de 
startnotitie *

mei 2020

commissie
zienswijze op 
concept RES 

Flevoland

juni 2020

PS
zienswijze op 
concept RES 
Flevoland *

mogelijk 
verdeelsyste

matiek

April 2021

PS
besluit over 
RES 1.0 *

2023

PS
besluit over 
RES 2.0 *

* parrallel met gemeenten en waterschap



Vorm je regio:
proces van 

strategievorming 
en participatie

Parallel 
voorbereiding 
van uitvoering 
(voorwaarde)

Bouwsteen voor 
provinciaal en 
gemeentelijk 

omgevingsbeleid (en NOVI)

Opwekken van 
energie en 

warmte



Betrokken bij de RES Flevoland

Almere
Lelystad
Dronten
NOP
Urk
Zeewolde
Waterschap Zuiderzeeland
provincie Flevoland

Alliander
Engie
ennatuurlijk

Goede stede
Harmonisch wonen
Woonpalet
Centrada
Mercatus
OFW

NMFF

HVC
Vattenfall
VNO NCW
energieke regio
UNETO-VNI

WUR DE-on
Omgevingsdienst



De RES governance
van Flevoland
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