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Statendag 27 november 2013  Opinieronde 6      
Onderwerp 
Beschikbaar stellen financiële middelen Duurzame energie en ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland (DE-on)  
 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  

Provinciale Staten te adviseren over bijgaand 
statenvoorstel. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Te besluiten: 
1.  De eerste begrotingswijziging 2014 vast te 
stellen, waarbij € 6,5 miljoen  
beschikbaar wordt gesteld ten laste van de 
Algemene Reserve voor het  
subsidiëren van een op te richten stichting DE-
on.  
2.  Uw zienswijze kenbaar te maken over het 
voornemen van Gedeputeerde Staten om:      
a. de bereidheid uit te spreken om een bedrag 
van € 6,8 miljoen als subsidie aan de stichting 
DE-on beschikbaar te stellen wanneer deze 
stichting een aanvraag voor subsidie indient die 
voldoet aan de in de bijlage bij nota met HB 
1488109 genoemde subsidievoorwaarden; 
b. de bereidheid uit te spreken om een 

aanvullende subsidie van € 0,4 miljoen aan deze 
stichting beschikbaar te stellen wanneer hiervoor 
in het kader van de Green Deal DE-on, door het 
ministerie van EZ aanvullende middelen 
beschikbaar worden gesteld.  

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

 In 2009 hebben PS een motie aangenomen om 
de opbrengsten van de verkoop van de 
Nuon/Essent aandelen (€ 6,5 miljoen) op een 
revolverende manier in te zetten voor de 
energie transitie. Gedurende het 
ontwikkeltraject van DE-on, hebben belangrijke 
wijzigingen plaatsgevonden, met name op 
financieel/economisch gebied. Dit heeft geleid 
tot een noodzakelijke heroriëntatie. Uit de 
heroriëntatie blijkt dat een stichting de meest 
aangewezen organisatievorm is.     

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

 De gedeputeerde heeft het resultaat van 
genoemde heroriëntatie in een panoramaronde 
nader toegelicht. Tevens is op 25 september 
2013 een opinieronde over voorliggend voorstel 
gehouden. De ronde achtte het voorstel 
onvoldoende rijp voor besluitvorming. De 
gedeputeerde heeft aan de hand van een 
schriftelijke mededeling de keuze voor een op te 
richten stichting nader gemotiveerd.      

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Besluitvorming is voorzien op 18 december 2013.  

 


