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  Statenvoorstel 
 
 
    

 *2964157* 

 
Onderwerp 
Provinciaal Klimaatplan Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de rapportage 'Verkenning Klimaatplan Flevoland', 
opgesteld door Quintel, Overmorgen en Arcadis. 

2. In te stemmen met de voorbereiding van een Provinciaal Klimaatplan 
Flevoland (hierna PKF), met bijgevoegde hoofdstukindeling als leidraad. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Binnen de programmabegroting 2022 zijn geen doelstellingen opgenomen 
voor het klimaatbeleid. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 28 september 2021 zijn uw Staten geïnformeerd over het voornemen van 
Gedeputeerde Staten om een PKF op te stellen (mededeling #2831666). 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

In het coalitieakkoord is de voorbereiding van een PKF niet opgenomen. Van-
uit uw kaderstellende rol wordt u daarom gevraagd in te stemmen met de 
voorbereiding van een PKF en richting te geven aan inhoud en ambitieniveau. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Het PKF zal uw Staten voor de verkiezingen worden aangeboden als onder-
deel van het overdrachtsdossier. Besluitvorming in uw Staten is na de verkie-
zingen voorzien, naar verwachting in het derde kwartaal van 2023. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

In het coalitieakkoord 2019 – 2023 is opgenomen dat de provincie zich ver-
bindt aan de Parijsdoelstelling van CO2 neutraliteit in 2050, of zoveel eerder 
als mogelijk. Het streven is om vóór 2050 fossielvrij en CO2 vrij te zijn.  
Om dit doel te bereiken stellen Gedeputeerde Staten u een programmatische 
aanpak voor.  
Ter voorbereiding hierop is de rapportage ‘Verkenning Klimaatplan Flevoland’ 
opgesteld. Deze rapportage, een rekenkundige exercitie,  geeft een cijferma-
tige onderbouwing van de historische, huidige en verwachte uitstoot van 
broeikasgassen in Flevoland. Het rapport geeft aan waar Flevoland nu staat 
en geeft een bandbreedte voor een regionale ambitie. 
Het rijk heeft in juni van dit jaar haar ambitie verhoogd naar 60% emissiere-
ductie in 2030. Vanuit die context wordt u gevraagd zich richtinggevend uit te 
spreken over kaders die u wilt meegeven aan Gedeputeerde Staten ter voor-
bereiding op de uitwerking van een PKF.  
Om die discussie te faciliteren is de oplegnotitie ‘Van verkenning naar ambi-
tie’ opgesteld. In deze notitie wordt de verkenning in een breder perspectief 
geplaatst en wordt ingegaan op de raakvlakken die de klimaatopgave heeft 
met andere maatschappelijke opgaven.  
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7. Beoogd effect 

Vroegtijdige betrokkenheid van uw Staten 
Met dit voorstel willen Gedeputeerde Staten u vroegtijdig betrekken bij de voorbereiding van 
het PKF. Het voorstel biedt uw Staten de mogelijkheid zich uit te spreken over het ambitieni-
veau. Met dit voorstel wordt u ook in de gelegenheid gesteld aan Gedeputeerde Staten sugges-
ties mee te geven, zowel inhoudelijk als procesmatig. 
 

8. Argumenten 
2.1 Klimaatinspanningen nu onvoldoende zichtbaar  
In Flevoland gebeurt veel om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. In eerdergenoemde 
mededeling (#2831666) is daar een samenvattend overzicht van gegeven. Bij burgers en bij Fle-
volandse partners ontbreekt dat overzicht. Ook is er geen beeld van het effect van de provinci-
ale inspanningen op de afname van de uitstoot van broeikasgassen. Het PKF brengt daar veran-
dering in. Het brengt inspanningen bij elkaar, maakt zichtbaar hoe deze inspanningen bijdragen 
aan de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en communiceert hier regelmatig over naar 
uw Staten en andere relevante stakeholders.    
 
2.2 Programmering ontbreekt 
Met de ondertekening van het Klimaatakkoord heeft de provincie zich gecommitteerd aan de 
nationale doelstelling om in 2030 een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren 
van tenminste 49% (ten opzichte van 1990). In het vigerend coalitieakkoord is als doel opgeno-
men om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. 
Welke bijdrage de provincie Flevoland wil (en kan) leveren aan de nationale doelstelling is niet 
vastgelegd. Dat maakt de provincie kwetsbaar in het politieke debat en in komende gesprekken 
met het rijk en andere overheden.  
Gedeputeerde Staten achten het daarom wenselijk een PKF voor te bereiden. Het PKF zal voor 
elk van de klimaattafels (elektriciteit, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik, gebouwde 
omgeving) tussendoelen formuleren en transitiepaden uitwerken. Het PKF geeft daarmee rich-
ting aan het eigen provinciale handelen en geeft houvast bij toekomstige gesprekken met het 
rijk en andere relevante stakeholders.  
 

 
9. Kanttekening 

Geen. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Rapport 'Verkenning Klimaatplan Flevoland'.  2941621 Bijgevoegd 

Oplegnotitie 'Van verkenning naar ambitie'. 2958551 Bijgevoegd 

Hoofdstukindeling Provinciaal Klimaatplan Flevoland 2963840 Bijgevoegd 
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