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Onderwerp 
Raamwerk Opgave Duurzame Energie  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1.1. in te stemmen met bijgevoegd Raamwerk Opgave Duurzame Energie 

waarin wordt aangegeven wat de provinciale inzet en strategie is om de 
energiestransitie mogelijk te maken. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 5 programmaonderdeel 5.2  
Energie en Klimaat. 

 
3. Eerdere behandeling  

Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Omgevingsvisie 
Flevoland Straks geformuleerd. Hierin is als ambitie geformuleerd 
dat Flevoland in 2010 en verder bekend staat als de provincie die draait op 
duurzame energie. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Provinciale Staten hebben bij de energiestransitie een kaderstellende 
en budgettaire rol.  
Doel van de behandeling is om aan uw staten te vragen door instem-
ming met het Raamwerk de kaders die door Provinciale Staten in de 
Omgevingsvisie op hoofdlijnen zijn vastgesteld, nader aan te vullen. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Het Raamwerk omvat de bouwstenen die straks onderdeel gaan uitmaken van 
het Programma Duurzame Energie  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

In de door Provinciale Staten op 8 november 2017 vastgestelde Omgevingsvi-
sie Flevoland Straks is als ambitie geformuleerd dat Flevoland In 2030 en ver-
der bekend staat als de provincie die draait op duurzame energie. Daarvoor is 
nodig dat de energietransitie slagvaardig wordt aangepakt.  
Deze ambitie sluit goed aan bij: 
a.  de nationale ambitie om via het Klimaatakkoord stevig in te zetten op de  
     energietransitie en 
b.  de afspraak die het IPO , de VNG en de UvW met het kabinet heeft ge-
maakt  
     om aan het Rijk een aanbod te doen hoe de energietransitie regionaal kan  
     worden opgepakt. Het middel hiervoor is  regionale energiestrategieën 
(RES). De Flevolandse gemeenten, het waterschap en de provincie beschou-
wen  
Flevoland als een RES regio. Het is de bedoeling dat deze partijen via een ge-
zamenlijke startnotitie inzichtelijk maken hoe deze regionale energiestrate-
gie er qua proces, governance en daadwerkelijke inhoud uit gaat zien. 
Dit sluit heel goed aan bij de provinciale ambitie en de doelen van de Flevo-
landse Energieagenda (FEA). 
In het Raamwerk Opgave Duurzame Energie wordt aangegeven wat de provin-
ciale inzet en strategie is om een bijdrage te leveren aan de energietransitie 
waar de Flevolandse Energieagenda een belangrijk onderdeel van uitmaakt. 
 

 Provinciale Staten 

18 juli 2018 
 
Agendapunt 

 
 
Lelystad 

19 juni 2018 
 
Registratienummer 

2252633 
 
Inlichtingen 

L.Beekman/mr.A.A.G.E.Wol
f 
 

 
Afdeling/Bureau 

RE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder 

Fackeldey, J.A. 
----------------------------- 

Routing 

 

Commissie Duurzaamheid: 

27 juni 2018 
 
----------------------------------- 

  



 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

2252633 
Bladnummer 

2 
 

 

St
at

en
vo

or
st

el
 

 

 
7. Beoogd effect 

Verdere invulling van het door Provinciale Staten in de door hen  
vastgestelde Omgevingsvisie vastgestelde kader voor duurzame energie. 

 
8. Argumenten 

1.1. Past bij de kaderstellende rol van provinciale staten. 
Het behoort tot de rol van provinciale staten om de kaders vast te stellen 
voor de energiestransitie. In hoofdlijnen hebben provinciale staten dat al  
gedaan bij de vaststelling van de Omgevingsvisie door hierin de Flevolandse  
ambitie vast te stellen. In het raamwerk worden deze kaders nader  
aangegeven. 
Zo wordt in het Raamwerk aangegeven dat de bijdrage van de provincie 
zich kenmerkt door ontwikkelingen mogelijk te maken.  
Dit betekent dat de provincie streeft naar projecten of interventies die:  
a. Volgens economische principes zijn ontwikkeld, namelijk  
    - Een kloppende business case – provincie maakt mogelijk en draagt zorg  
      voor kennisdeling 
    - Financiële dekking regelen via de business case – o.m. inzet DE-on 
    - Initiatiefnemers helpen met volgende stap – provincie onder 
       steunt/stimuleert (neemt niet over) 
b.  een versnellend en/of verbindend karakter hebben en een potentieel  
     dat opschaalbaar is naar provinciaal niveau of daarvoor een pilot zijn; 
c.  kansrijk lijken maar verdere ontwikkeling vragen die autonoom niet  
     van de grond komt; 
d.  besef bij de Flevolander (bewoners en bedrijven) ontwikkelen t.a.v.  
     nut en noodzaak van energietransitie;  
e. Flevolanders ontzorgen bij het  besparen en zelf opwekken van energie  
    door hen in elk stap van hun ‘klantreis’ te voorzien van betrouwbare 
    informatie, leveranciers en producten;  
f.  ketens stimuleren die nodig zijn voor de transitie (passende opleidingen  
    tbv gekwalificeerd personeel om in toenemende vraag te voorzien, 
     stimuleren passende product/dienstenaanbod); 
g.  tijdige en passende (ruimtelijke) beleidsontwikkeling vragen zodat we 
     kunnen anticiperen op structurele veranderingen;  
h.  ambitieus en voortvarend de transitie van de eigen organisatie mogelijk 
     maken. 
 
1.2 Geeft houvast voor de provinciale inzet bij de energietransitie 
 Het Raamwerk geeft in hoofdlijnen aan op welke wijze de provincie de 
 energietransitie mogelijk wil maken. Zie hiervoor 1.1. 
 
1.3  Geeft houvast bij de verdere invulling/uitwerking van de provinciale 
       kaders 
De strategie zoals beschreven in het Raamwerk (de provincie maakt  
mogelijk) vormt de kern van de provinciale aanpak. Hiermee wordt  
richting gegeven aan de provinciale bijdrage aan de Flevolandse 
Energieagenda. Het Raamwerk omvat de bouwstenen die straks 
onderdeel gaan uitmaken van het Programma Duurzame Energie. 

 
9. Kanttekeningen 

Geen. 
 

10. Bijlagen 
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Raamwerk Opgave Duurzame Energie       2252733 Bijgevoegd. 
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