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In deze notitie wordt toegelicht hoe de provincie haar bijdrage aan de 
energietransitie in de komende periode ziet. Dit raamwerk geeft richting aan de 
rol en inzet van de provincie. Het is de eerste stap in de voortdurende dialoog met 
Provinciale Staten waarbij de keuzes worden voorgelegd op het moment dat het 
nodig is.  
 
Provinciale context 
In de Omgevingsvisie Flevoland Straks is de ambitie van de opgave als volgt geformuleerd: In 2030 en 
verder staat Flevoland bekend als de provincie die draait op duurzame energie. We hebben de 
energietransitie slagvaardig aangepakt. We gebruiken zo min mogelijk energie en wekken zelf of in de 
omgeving duurzame energie op. In Flevoland zijn hoofdzakelijk energieneutrale en energie 
producerende woningen en bedrijven. En we zijn op weg om in 2050 geen fossiel gas meer in de 
Flevolandse huizen en bedrijven te gebruiken. Al doende zijn er duizenden nieuwe banen ontstaan en 
zijn we bekend geworden om onze energiekennis. 
 
Nationale context 
Deze ambitie past goed binnen de ontwikkelingen om ons heen. Het kabinet heeft een ambitieuze 
doelstelling omschreven in  het Klimaatakkoord. Vanuit dit akkoord wordt gewerkt aan het inzichtelijk 
maken van de nationale CO2-opgave en een aanpak ontwikkeld om de uitstoot in 2030 teruggebracht te 
hebben tot 49% naar bijna 100% in 2050. Voor ons is de lijn die wordt uitgezet via regionale 
energiestrategieën (RES) als onderdeel van het Klimaatakkoord van groot belang. De RES concentreert 
zich met name op de gebouwde omgeving en (ruimte voor) de productie van duurzame energie. De 
ambitie en doelen van de Flevolandse Energieagenda (FEA) zijn geformuleerd in aansluiting op de 
nationale doelen. 
 
Hoe we de opgave Duurzame Energie in de Omgevingsvisie gaan aanpakken, borgen we in het 
programma Duurzame Energie. Dit is dus altijd onderdeel is van het grotere geheel; landelijk via het 
Klimaatakkoord (en dus de afspraken van Parijs) en regionaal via de Flevolandse Energieagenda. 
 
 
De Flevolandse Energieagenda 
De agenda is een samenwerking 
van Flevolandse partijen die een 
gedeelde ambitie en afspraken 
over een gezamenlijke werkwijze 
hebben vastgelegd in de agenda. 
De meerwaarde staat door van 
elkaar te leren, kennis te delen en 
elkaar te inspireren.  
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1 DE BEDOELING  
Waarom doen we dit nu eigenlijk allemaal? Onze aarde warmt op en de voorraad fossiele brandstoffen 
zoals aardolie en aardgas is beperkt. We produceren te veel koolstofdioxide (CO2). Nationaal en 
internationaal zijn afspraken gemaakt voor een CO2-arme energievoorziening en dat betekent dat we 
ons energiegebruik moeten veranderen. Simpel gesteld gaat het slechts om twee zaken, namelijk het 
maximaal besparen van energieverbruik en die energie 100% hernieuwbaar te produceren. 

1.1 De opgave (wereldwijd en dus ook in Flevoland)  
In 2015 volgde uit de internationale klimaattop in Parijs het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen is 
ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de 
aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. 
Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. 
 
Dit willen we bereiken door: 
• het energieverbruik te verminderen; 
• fossiele brandstoffen met CO2-uitstoot te vervangen door duurzame energie. 

 

1.2 Nationale ambitie  
Van Klimaatakkoord naar regionale energiestrategieën  
In Parijs is afgesproken dat elk land eigen, nationale maatregelen neemt om het wereldwijd afgesproken 
doel te halen, namelijk de opwarming van de aarde te beperken. In Nederland sluiten overheden, 
bedrijfsleven en maatschappelijke partijen daarvoor een Klimaatakkoord. 
 
Het Klimaatakkoord verdeelt de opgave over vijf sectoren, namelijk Industrie, Landbouw en landgebruik, 
Mobiliteit, Gebouwde omgeving en Elektriciteit. Nederland moet in 2030 48,7 Mt CO2 minder 
verbruiken dan in 1990. Elke tafel formuleert een strategie over hoe die tafel bijdraagt aan de nationale 
opgave. 

 
Aan de sectortafels nemen organisaties en bedrijven deel die een 
concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig 
zijn binnen de sector, kennis over de sector kunnen inbrengen en 
(ook) namens anderen afspraken kunnen maken. Zij kunnen 
bijdragen door hun eigen CO2-uitstoot te verminderen, maar ook 
door actief anderen te stimuleren om mee te doen en ook minder 
CO2 uit te stoten en oplossingen te bedenken. 
 
De regionale energiestrategieën (RES) gaan primair om de tafels Elektriciteit (20,2 Mt CO2 minder) en 
Gebouwde Omgeving (3,4 Mt CO2 minder) omdat dit primair van decentrale overheden is. De koepels 
IPO, VNG en UvW hebben daarom afgesproken dat zij het Rijk een aanbod doen om de regionale 
opgaven aan te pakken. De RES is hiervoor het middel. 
De andere sectoren worden op landelijke niveau uitgewerkt omdat ze moeilijk aan een regio zijn te 
verbinden. CO2 uitstoot door luchtvaart en transport via zee wordt op mondiaal niveau aangepakt en 
telt dus niet mee voor de nationale opgave. Zie ook bijlage 1 voor een totaaloverzicht. 
  
Het proces voor het Klimaatakkoord is gestart in februari 2018 en moet in de zomer van 2018 naar 
afspraken op hoofdlijnen per sector leiden die vervolgens doorgerekend worden door het PBL. Na de 
zomer moet dan de uitwerking naar programma’s starten, zodat 1 januari 2019 de uitvoering start. 
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1.3  Provinciale ambitie in het licht van de regionale energiestrategie 
In de Omgevingsvisie hebben we de volgende ambitie geformuleerd die goed aansluit bij de nationale 
ambitie en doelstellingen van Parijs: 
• In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de provincie die draait op duurzame energie en om de 

kennis die we erover hebben .  
• We gebruiken zo min mogelijk energie en wekken zelf of in de omgeving duurzame energie op.  
• In Flevoland zijn hoofdzakelijk energieneutrale en energie producerende woningen en bedrijven. 
• In 2050 wordt in Flevoland geen fossiel gas meer gebruikt. 
• De energietransitie levert duizenden nieuwe banen op. 
• De maatschappelijke opgave staat centraal en we benutten de krachten uit de samenleving. Iedere 

keer opnieuw bepalen we wat een effectieve manier is om dit te doen. 
 
Bestuurlijk en ambtelijk is het wenselijk de Flevolandse Energieagenda en de RES te integreren. De 
inhoudelijke aanpak, kenmerkend voor FEA, wordt  versterkt met afspraken over governance en proces. 
Dit moet ruimte geven aan alle partners, waarbij de RES-partners als gebiedsautoriteiten een bijzondere 
positie innemen. Deze startnotitie wordt dit najaar aan alle raden, algemeen bestuur en PS voorgelegd. 
 
De RES-partners, dus gemeenten, waterschap en provincie, beschouwen Flevoland als een RES-regio. Dit 
gezamenlijke proces naar een RES binnen de landelijke context wordt via een gezamenlijke startnotitie 
inzichtelijk gemaakt en gaat in op het proces, de bijbehorende governance en de inhoud; de werkelijke 
opgave.  
 
Het is mogelijk dat de omvang van de Flevolandse opgave naar aanleiding van het proces van het 
Klimaatakkoord en de RES wordt geactualiseerd. Momenteel werkt het Rijk aan het in beeld brengen 
van de nationale opgave en hoe deze kan worden gemonitord. Naar verwachting zijn er straks ca. 30 
RES-regio’s, waarvan Flevoland er een is. Elke regio heeft zijn eigen opgave te realiseren die bijdraagt 
aan de nationale opgave. Het resultaat van de regio’s moet vergelijkbaar en optelbaar zijn zonder dat er 
dubbelingen of hiaten voorkomen. De opgave en methodiek moeten na de zomer duidelijk zijn.  
 

1.4 Provinciale doelen 
De provinciale doelen dragen bij aan de nationale opgave door: 
• Het bevorderen van de bewustwording van het nut en de noodzaak van de energietransitie. 
• Het besparen van energie op het gebied van: 

o gebouwen; 
o mobiliteit;  
o bedrijfsprocessen. 

• Het vergroten van duurzame energieproductie (en ruimte daarvoor) door het stimuleren van: 
o windenergie (1390,5 Mw wind 2020); 
o zonenergie in het landelijk gebied (1000 ha zon op land, ca 1000 Mw); 
o geothermie (nu voor Luttelgeest, Almere en Lelystad).  

• Het economisch voordeel voor Flevolanders benutten en lasten evenwichtige te verdelen door: 
o banengroei; 
o voordeel (financieel) via wind en zon. 

• Geen gebruik meer van fossiel gas (gemeentelijke warmteplannen in 2021) 
• Het inrichten van een CO2-neutrale provinciale organisatie via het deelprogramma het Goede 

Voorbeeld 
 
Zie voor een samenhangend overzicht bijlage 2. 
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2 DE STRATEGIE 
De strategie beschrijft hoe we onze doelen willen bereiken. Het vormt het hart van de aanpak is 
maatgevend voor de komende jaren. De strategie wordt gebaseerd op analyses van de opgave en de 
uitgangspositie van Flevoland (2.1). Dit wordt gekoppeld aan de rol die de provincie primair kan nemen. 
Dit heeft geleid tot de drie koerslijnen waarop principes en uitvoeringsstrategieën zijn geformuleerd 
(2.2). Tot slot wordt kort benoemd wat de betekenis van een transitie is voor de provinciale aanpak. 

Beeld van ons succes 
Als provincie zijn we succesvol als de tandwielen gaan 
draaien. Iedereen kan doen  wat hij moet doen; de provincie 
stimuleert, ondersteunt en maakt bovenal  mogelijk.  
 
Met elkaar realiseren we de opgave. 
 

 

2.1.1  Analyse: Hoe ziet de op de Flevolandse opgave eruit? 
Jaarlijks wordt momenteel zo’n 36 PJ (2015) in de provincie gebruikt. Dit bestaat uit energie 
voor  warmte, elektriciteit en mobiliteit. Richting 2050 neemt het aantal inwoners in Flevoland 
toe, net zoals het gebruik van elektrische apparaten en (elektrische) mobiliteit. De verwachting 
is dat de energiebehoefte (incl. energiebesparingen) toeneemt tot 41,5 PJ in 2050. 
 
De vertaling van de nationale opgave naar de opgave voor Flevoland als RES-regio is nu nog niet 
bekend. Mogelijk leidt dit tot een actualisatie van de cijfers van 2015. 
 
Betekenis voor strategie 
→ Omdat de omvang van de opgave voor de provincie Flevoland groot is en omdat we aan de 
slag willen, worden technieken benut waarvan op dat moment hun effect op grote schaal is 
bewezen. 
→ Vanuit innovaties in de markt ontstaan nieuwe bewezen technieken. Hierop moet worden 
geanticipeerd. Op eigen terreinen en gebouwen bieden we ruimte voor innovaties van derden. 
→ De aandacht moet uitgaan naar besparen van energie en produceren van duurzame energie 
door Flevolanders. De aanpak richting de verschillende eigenaren (ondernemers, 
vastgoedeigenaren, coöperaties, particulieren, VvE’s) moet daarom hun vraag bedienen 
(belemmerende wetgeving, financieel, kennis, etc). 
→ Het produceren van duurzame energie heeft ruimte nodig. Op deze ruimtevraag moet met 
andere overheden een passend antwoord worden geformuleerd. 
→ Naast besparen en produceren is speciale aandacht nodig voor opslag omdat vraag en 
aanbod van energie in de tijd kan verschillen. 
→ Een aanpak voor het uitfaseren van fossiel gas is nodig, leidend hierin zijn de warmteplannen 
die de gemeenten in 2021 moeten hebben. 

 

  

5 
 



2.1.2 Analyse: Wat is de uitgangspositie van Flevoland? 
 

Sterke punten  
 Ruimte voor energieproductie 
 Produceren al veel duurzame 

(wind-) energie 
 Relatief jonge en daarmee zuinige 

woning- en bedrijvenvoorraad 
 Beperkte energie-intensieve 

bedrijvigheid 
 

Zwakkere punten 
 Projecten komen moeizaam van de grond door 

beperkte kennis, middelen en/of mensen 
 Relatieve aandeel van mobiliteit in CO2 uitstoot 

is hoog en hier hebben we als middenbestuur 
beperkt grip op 

 Bedrijven en instellingen voldoen niet aan 
bestaande wettelijke eisen op gebied van 
energie 

 Economische positie van deel Flevolanders 
(gemiddeld meer werkloos en lager opgeleid) 

 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de snelheid van technologische ontwikkeling 
op het gebied van duurzaamheid en energie; het heeft wereldwijd aandacht. Wij opereren dus 
in een context waarbij alles voortdurend in beweging is en het bewustzijn ten aanzien van de 
opgave steeds groter wordt.  
Particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zijn voortdurend aan het 
onderzoeken wat ze kunnen bijdragen aan de energietransitie.  
 
Betekenis voor strategie 
→ Door samen te werken met maatschappelijke partners wordt de aanpak effectiever omdat 
elkaars verantwoordelijkheden, mogelijkheden, netwerk en kennis worden benut. 
→ De provincie, net als andere partijen, handelt vanuit haar eigen belang, rol en 
verantwoordelijkheid. Daarbij streven we naar complementariteit; doe waar je goed in bent. 
→ Het benutten van wat al bestaat (bv. MRA, initiatieven in gemeenten, Economisch 
Programma Flevoland) of aanhaken bij wat al goed gaat (bv. DE-on) vergroot de effectiviteit van 
de opgave. Het nastreven van synergie met andere initiatieven zowel in- als extern maakt het 
werken efficiënter.  
→ Het doorbreken van barrières of een groot aandeel nemen in een project kan soms nodig zijn 
om daadwerkelijk een volgende stap te kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan de rol van 
provincie in de Flevokust. 
→ Vraag en aanbod van onderwijs en bedrijven meer bij elkaar brengen zodat banengroei als 
gevolg van de energietransitie in Flevoland gemaximaliseerd wordt. 
→ Innovatie in de ketenorganisatie (op basis van nieuwe verbindingen en vragen) is 
noodzakelijk waarbij met namen natuurlijke vervangingsmomenten worden benut. 
→ Er is specifieke aandacht nodig om bedrijven de transitie te laten maken. Omdat enkel 
verplichten niet (voldoende) blijkt te werken, moeten verleidingsstrategieën worden 
ontwikkeld. 
→ Het energieneutraal dan wel CO2 neutraal maken van transport/mobiliteit vraagt vooral een 
bovenregionale aanpak, bijvoorbeeld via fiscale maatregelen. Wat er aanvullend regionaal nodig 
is, wordt pas duidelijk als de afspraken van de landelijke Klimaattafel Mobiliteit helder zijn.  
→ Ook zorgen we voor een evenwichtige verdeling van lusten (economisch profijt) en lasten 
(ruimtelijke impact). Zo is draagvlak zowel in het Regioplan Wind als in de Structuurvisie Zon een 
belangrijk element, dat bij wind via een gebiedsgebonden bijdrage vorm krijgt. 
→ We gaan door met ingezet beleid dat werkt en ontwikkelen nieuw beleid met een bijpassend 
beleidsinstrumentarium, dat nodig is. 
→ We maken daarbij gebruik van 3 soorten interventies: mobiliseren, faciliteren en doen. 
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2.1.3  Analyse: Transitiemanagement 
De transitie naar 100% reductie van CO2 is enorm. De impact op de samenleving is in zijn geheel 
niet te overzien. De voortdurende innovaties in techniek, beleid, governance, financiering, etc 
vragen daarom om een andere aanpak; de reguliere, lineaire programma- of projectaanpak 
ondersteunt  de transitie naar verduurzaming onvoldoende. Dit heeft betekenis voor de rol die 
de provincie in kan/moet/wil nemen.  
 
Betekenis voor strategie 
→ We willen deze bewegingen tijdig signaleren, leren en vertalen, verbinden, stimuleren, 
versnellen en opschalen en waar nodig de gewenste richting vastleggen.  
→ De provincie wil de transitie slagvaardig aanpakken; daarom willen we in staat zijn tot 
effectief  handelen. Dat doen we met partners zodat iedereen kan doen waar hij goed in is.  
→ Verder willen we de Flevolanders ontzorgen zodat de beweging zo makkelijk mogelijk wordt 
gemaakt.  

 

2.2 Van koerslijnen naar leidende principes en uitvoeringsstrategieën 
De uitvoering van de opgave wordt geordend langs drie lijnen. Deze indeling volgt uit het karakter van 
de opgave (waar kun je het meeste winst boeken) en de positie van de provincie tussen gemeenten en 
het Rijk (middenbestuur). En dus van waaruit de grootste bijdrage aan de energietransitie kan worden 
geleverd. Vanuit deze koerslijnen worden vervolgens projecten ontwikkeld.  
 

 Energieneutrale steden  
en dorpen 

Ruimte voor Energie Het Goede Voorbeeld 

Middenbestuur-
positie 

Participatieve en 
netwerkende overheid 
(zorgvuldig proces) 

Rechtmatige overheid Presterende overheid 

Primair middel Flevolandse Energieagenda 
(provinciale inbreng) 

Beleid voor wind, zon 
op land en ruimte voor 
geothermie 

Provinciale organisatie 

Leidend principe Provincie maakt mogelijk Mogelijk maken door 
invulling bevoegdheden 

Ambitieus doen wat 
kan 

Invulling Maatwerk: 
• Separate voorstellen 
• Afwegingskader voor 

inzet middelen voor 
business case 
ontwikkeling, 
kennisdeling en 
procesondersteuning 

• Regioplan Wind 
• Structuurvisie Zon  
• Pilots Geothermie 

Actieagenda Goed 
Voorbeeld 

Tabel 1: schematische weergave rol, middel, principe per koerslijn 
 
Vanzelfsprekend moet de provinciale rol variëren afhankelijk van de aard en fase waarin de opgave of 
het project zich bevindt, maatwerk blijft nodig. Uitgangspunt is altijd de beweging, de transitie te 
stimuleren en in te zetten op versnellen, verbinden en opschalen. 
 
Daarnaast moet voortdurend oog zijn voor de toegevoegde waarde van de provincie; waar kunnen we 
onderscheidend zijn, een rol van betekenis spelen en meerwaarde leveren die een andere partij niet kan 
bieden. Dat is van belang voor de provinciale inzet. Maar het gaat ook om de Flevolandse eigenheid in 
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de energietransitie, de kleuring die wij geven door onze aanpak van de transitie. De Flevoprincipes uit 
de Omgevingsvisie Flevoland Straks bieden hiervoor het handvat. 
 
Met de Omgevingsvisie heeft de provincie een nieuwe weg ingeslagen waarbij de opgaven koersvast 
voor de lange termijn en lenig op de korte termijn worden gerealiseerd. De manier waarop is daarbij 
minstens zo belangrijk. Daartoe worden de projecten dus via de Flevo-principes ontwikkeld.  
 

• Werk opgavegericht 
• Verrijk met eigenheid 
• Doe mee en draag bij 
• Durf te vernieuwen 
• Wees betekenisvol 
• Mensen maken Flevoland 

 

2.2.1  Uitvoeringsstrategieën Energieneutrale steden & dorpen 
In deze koerslijn wordt de werkelijke opgave gerealiseerd; zorgen dat alle gebouwen en het 
gedrag van mensen energieneutraal is. Hier kan de provincie alleen partners ondersteunen.  
 
De gemeenten hebben regie in het ontwikkelen van een effectieve aanpak. De provincie 
ondersteunt en maakt mogelijk. Primair is het onze rol de beweging via de gezamenlijke agenda 
op gang te krijgen (netwerkende overheid). Dat kan door projecten te trekken of andere 
projecten te faciliteren met mensen en/of middelen. Daarnaast draagt de provincie bij aan 
projecten met andere partners als daar een passende rol ligt (participatieve overheid).  
 
Principe: Provincie maakt mogelijk: 
→ Samenwerken (ontwikkelen en uitvoeren) met een gezamenlijke agenda (FEA) 
→ Stimuleren en faciliteren van (potentiele) partners in projectontwikkeling en –uitvoering 
volgens economische principes 
→ Flevolanders verleiden, stimuleren en adviseren over maatregelen 
→ Flevolanders bewust maken & informeren over nut & noodzaak energietransitie 
→ Bedrijven verleiden tot verandering naast het handhaven van regels 
→ Ontwikkelen warmtevoorziening voor gebouwde omgeving, regie bij gemeenten 
 

2.2.2 Uitvoeringsstrategieën Ruimte voor Energie  
In deze koerslijn gaat vooral om via ruimtelijke ordening de energietransitie mogelijk te maken 
en de impact hiervan op de Flevolander eerlijk te verdelen. 
 
Voor de realisatie van de opgave is een beleidsinstrumentarium nodig dat faciliteert en recht 
doet aan het algemeen belang. Binnen deze lijn willen we bovendien de lusten en lasten van de 
energietransitie eerlijk verdelen over alle Flevolanders. Daarnaast gaat het om het 
(beleidsmatig) mogelijk maken van de energietransitie en de ruimtelijke consequenties ervan. 
De provincie heeft hier dus primair invulling aan haar middenbestuurpositie vanuit haar rol als 
rechtmatige overheid. Dit provinciale beleid wordt in samenhang met beleid op landelijke en 
lokaal niveau vormgegeven. 
 
Principe: Mogelijk maken door Invulling te geven aan provinciale bevoegdheden: 
→ Uitvoeren Regioplan Wind 
→ Vergroten zon-energieproductie  
→ Verkennen mogelijkheden geothermie  
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→ Verkennen mogelijkheden opslag energie  
→ Monitoren technologische ontwikkelingen 
→ (Faciliteren van het kunnen) Benutten en ontwikkelen van beleidsinstrumentarium en/of 
financiële arrangementen (Rijk, DE-on, subsidies, etc)   
 

2.2.3  Uitvoeringsstrategieën Goed voorbeeld 
We hebben een morele verplichting om als provincie te laten zien dat we ook zelf de opgave 
serieus nemen. 
 
Dit gaat over alles dat in de directe invloedssfeer van de provincie ligt, energieneutraal wordt 
gemaakt (denk bv aan reductie CO2 infrastructuur of innovatie op eigen terreinen). Dit is bij de 
uitstek de presterende overheid die resultaatgericht en stapsgewijs werkt aan haar eigen 
opgave. 1 
 
Principe: Ambitieus doen wat kan 
→ Provinciale gebouwen energieneutraal krijgen 
→ Provinciale assets energieneutraal krijgen 
→ Stimuleren energieneutraal gedrag/gebruik van middelen door ambtenaren en politici  

3 CRITERIA PROVINCIALE BIJDRAGE 
De strategie geeft richting aan de inzet, ofwel de prioritaire aandacht van de provincie. Dit wordt 
vertaald naar een afwegingskader. Hieronder staan de criteria die uit de strategie zijn gedestilleerd en 
verder uitgewerkt worden naar het afwegingskader. 
 
De bijdrage van de provincie kenmerkt zich door mogelijk maken. Dit betekent dat de provincie streeft 
naar projecten of interventies die:  

• volgens economische principes zijn ontwikkeld, namelijk  
o met een kloppende business case;  
o financiële dekking op basis van de business case;  

• waarbij de provincie ondersteunt/stimuleert/faciliteert bij vinden van oplossingen, maar niet 
overneemt, en zorg draagt voor kennisdeling; 

• een versnellend en/of verbindend karakter hebben en een potentieel dat opschaalbaar is naar 
provinciaal niveau of daarvoor een pilot zijn; 

• kansrijk lijken maar verdere ontwikkeling vragen die autonoom niet van de grond komt; 
• waarbij de initiatiefnemer samen met de relevante gebiedsautoriteiten samenwerkt; 
• besef bij de Flevolander (bewoners en bedrijven) ontwikkelen t.a.v. nut en noodzaak van 

energietransitie;  
• ketens stimuleren die nodig zijn voor de transitie (passende opleidingen tbv gekwalificeerd 

personeel om in toenemende vraag te voorzien, stimuleren passende 
product/dienstenaanbod); 

• tijdige en passende (ruimtelijke) beleidsontwikkeling vragen zodat we kunnen anticiperen op 
structurele veranderingen;  

• ambitieus en voortvarend de transitie van de eigen organisatie mogelijk maken. 

1 De keuzenotitie tbv de actieagenda staat ook voor 27 juni geagendeerd net als dit raamwerk. 
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4 UITVOERING 
De strategie, van mogelijk maken, moet uitgewerkt worden naar een aanpak. De uitvoering wordt langs 
de drie koerslijnen georganiseerd. De twee koerslijnen, het Goede Voorbeeld en Ruimte voor Energie, 
hebben hun eigen dynamiek als het gaat om voorstellen en monitoring, denk bijvoorbeeld aan het 
Regioplan Wind.  
 
Het grootste deel van de opgave slaat vooral in de koerslijn Energieneutrale dorpen en steden neer. 
Hierin is de Flevolandse Energieagenda het belangrijkste middel voor uitvoering. Voor de provincie is de 
bijdrage aan de Flevolandse Energieagenda dus een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. 
 
Via voorstellen en monitoring wordt de bijdrage ingevuld en waar nodig bijgesteld. De monitoring gaat 
over twee elementen, namelijk enerzijds het verminderen van CO2 uitstoot (meer kwantitatief) en 
anderzijds om te oordelen of we als provincie de goede dingen goed doen (meer kwalitatief). Voor CO2 
sluiten we via de RES aan bij de landelijke methodiek. Dit vormt een onderdeel van de gehele 
monitoring over alle koerslijnen. 
 
Parallel hieraan wordt de bestaande Flevolandse Energieagenda geïntegreerd met de RES. Hiertoe 
wordt een startnotitie opgesteld die ingaat op: 

• proces (wanneer moet wie wat), ook in relatie tot landelijke proces; 
• governance (besluitvorming en verbinding met rijk); 
• inhoud: scope, opgave, financiën, instrumenten en uitvoeringsprogramma/projecten. 

Een schematische weergave van dit hoofdstuk staat in bijlage 3.  

4.1 Energieneutrale steden en dorpen 
De aanpak van de provincie valt uiteen in drie focusgebieden met daarbij passende projecten of 
processen, namelijk: 
 
Mobiliseren, waarbij wordt gedacht aan:  

• langdurige en intensieve Flevolandse communicatiecampagne samen partners over nut en 
noodzaak energietransitie. 

 
Faciliteren, waarbij wordt gedacht aan: 

• opzetten van een expertisecentrum voor hulp en ondersteuning bij projecten op basis van 
business cases  (mbv expertise van partners zoals DE-on en OFGV); 

• gemeenten ondersteunen in warmtetransitie en ontwikkeling van  warmteplannen; 
• financiële regelingen, bijvoorbeeld asbest voor zon te vervangen, ook in stedelijk gebied; 
• samenwerking en kennisdeling tussen partners faciliteren en stimuleren. 

 
Doen, waarbij wordt gedacht aan: 

• Projecten met hulpvraag aan provincie variërend van ondersteuningsbrief opstellen (zoals bij 
Nagele en Almere bij pilot gasvrije wijken) tot procesondersteuning (zoals bij Zon-ondernemend 
Zeewolde). Afhankelijk van de vraag geeft of faciliteert de provincie de benodigde 
ondersteuning, bijvoorbeeld via het expertisecentrum. 

 
De inzet van de provincie worden wordt bepaald op basis van een afwegingskader waarvoor in dit 
raamwerk belangrijke criteria zijn aangegeven. Het afwegingskader wordt in een separaat voorstel 
verder uitgewerkt. 
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4.2 Ruimte voor Energie  
• Het bestaande beleid Regioplan Wind wordt uitgevoerd.  
• Het ruimtelijk kader voor Zon op land is via de structuurvisie ontwikkeld. De verdere uitwerking 

wordt met de gemeenten verder uitgewerkt. Hierbij is, net zoals bij het Regioplan Wind, 
expliciet aandacht voor draagvlak bij de omgeving.  

• Momenteel lopen 3 pilots op gebied van geothermie, namelijk inzet voor gebouwde omgeving 
(in MRA verband) van Lelystad en Almere en inzet voor verwarmen van kassen in Luttelgeest. 
 

4.3 Het goede voorbeeld 
Het goede voorbeeld gaat over de eigen organisatie. In 2018 wordt in fases toegewerkt naar een 
actieplan. Via intern onderzoek zijn 7 thema’s benoemd waarvoor met alle betrokken afdelingen wordt 
bepaald hoe daar het best stappen kunnen worden gezet. Via een keuzenotitie worden richtinggevende 
uitspraken gedaan. Dat resulteert uiteindelijk in het vierde kwartaal in een actieagenda.  
 

4.4 Andere programma’s in relatie tot de opgave Duurzame Energie 
De strategie en uitvoering zoals beschreven in dit raamwerk geven aan invulling aan de opgave en 
ambitie zoals deze is beschreven in de Omgevingsvisie Flevolands Straks. Belangrijkste doelstelling van 
de opgave is energieneutraliteit in 2030. Echter, het Klimaatakkoord heeft een andere scope die de 
partners van de Flevolandse Energieagenda hebben onderschreven. Namelijk 49% CO2 reductie in 2030 
(en 100% in 2050). De RES, als onderdeel van het Klimaatakkoord, concentreert zich daarentegen weer 
alleen op de tafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. 
 
Andere beleidsgebieden zoals Mobiliteit en Landbouw en landgebruik lijken vooralsnog aan de andere 
klimaattafels te worden verbonden. Maar deze terreinen hebben (nog) geen expliciete doelstellingen op 
CO2.  
 
Provinciale Staten heeft het programma Mobiliteit vastgesteld die veel aanknopingspunten biedt voor 
reductie van CO2. Denk bijvoorbeeld aan stimuleren van fietsgebruik. Landbouw en landgebruik is 
binnen de provincie (deels) geborgd in de opgave Landbouw, meerdere smaken.  
 
Aan de betekenis van het bovenstaande voor de verschillende provinciale programma’s wordt 
momenteel  gewerkt. Belangrijk zijn de landelijke ontwikkelingen aan de Klimaattafels en wat dan 
aanvullend in de regio’s moet worden opgepakt. In Flevoland vormen deze sectoren een substantieel 
onderdeel van de totale CO2 uitstoot.   
De doelstelling op CO2 en monitoring daarvan wordt in elk geval onderdeel van de Flevolandse 
Energieagenda. Gekoppeld aan de eigen doelstellingen maar ook omdat de RES-en worden opgeteld 
voor de nationale opgave.  
 
In de uitvoering zijn verschillende scenario’s mogelijk die momenteel worden onderzocht. Op dit 
moment zorgen de landelijke ontwikkelingen echter nog voor te weinig houvast voor een aanvullende 
(provinciale) strategie. Wanneer de desbetreffende tafels doelstellingen en afspraken hebben gemaakt, 
worden deze vertaald naar de betekenis voor Flevoland. Vervolgens worden, in samenhang met de 
bestaande programma’s, aanvullende acties en interventies aan de Staten voorgelegd. 
 
Voor arbeidsmarktontwikkeling en onderwijs geldt dezelfde redenering. Ook binnen het Klimaatakkoord 
is hier expliciet aandacht voor. En ook hiervoor heeft de provincie eigen programma’s. Momenteel 
wordt verkend hoe de provinciale bijdrage vorm kan krijgen. 
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Tot slot is er nog een ander aandachtspunt, namelijk de IJsselmeeragenda. Hiervoor wordt momenteel 
een energieverkenning uitgevoerd. Binnen de context van het Klimaatakkoord is de status van het 
IJsselmeergebied nog niet helder. Het programma Duurzame Energie moet echter ook hiervoor een 
kapstok bieden.  

5 PROCESAFPRAKEN 
 
Ingepland 

• 12 juli - informerende bijeenkomst RES & FEA 
• 31/10 - vaststellen startnotitie RES (afhankelijk van landelijk proces) 
• 31/10 - provinciale bijdrage aan FEA 
• 21/11 - actieagenda Goed Voorbeeld vaststellen 

 
 
Nog niet ingepland, maar zo snel als mogelijk (streefdatum behandeling cie.) 

• Uitgewerkt afwegingskader provinciale bijdrage (26 september) 
• Monitoringsvoorstel (31 oktober) 
• Tranches van voorstellen, nu in elk in voorbereiding: 

o Campagne (26 september) 
o Expertisecentrum (5 september) 
o Financiering Zon voor asbest (26 september) 
o Ondersteuning warmteplannen (31 oktober) 
o Ondersteunen kennisdelen (26 september) 

 
Informeren over ontwikkelingen en voortgang zoals al afgesproken over  

• Regioplan Wind 
• Structuurvisie Zon op land 
• Pilots Geothermie 
• Programma Mobiliteit 
• Opgave Landbouw, meerdere smaken 
• Het Goede Voorbeeld 
• IJsselmeeragenda 
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BIJLAGE 1: Overzicht Klimaatakkoord 
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BIJLAGE 2: Samenhang tussen de nationale ontwikkelingen en onze eigen 
aanpak 
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BIJLAGE 3:  Overzicht wat gaan we doen? 
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