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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2317065* 
 
Onderwerp 
Financiering publiekscampagne Duurzame Energie  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Een bedrag van € 350.000,- te onttrekken aan de stelpost nieuw beleid 

(oormerk energieagenda) ten behoeve van de ontwikkeling en daadwer-
kelijke uitvoering een provinciale Flevolandse publiekscampagne in het 
kader van de energietransitie. 

2. Een bedrag van € 358.000,- te onttrekken aan de stelpost nieuw beleid 
(oormerk energieagenda) ten behoeve van een door Gedeputeerde Sta-
ten te verstrekken subsidie  aan het energieloket voor de ondersteuning 
van deze provinciale Flevolandse publiekscampagne.  

3. Het bedrag voor het energieloket als een gelabelde subsidie op de be-
groting te zetten. Daarvoor de 1e wijziging van de begroting 2019 vast te 
stellen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma 5 programmaonderdeel 5.2 Ener-
gie en Klimaat. 

 
3. Eerdere behandeling  

Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Omgevingsvisie Flevoland-
Straks (#2124922) vastgesteld. In deze Omgevingsvisie, meer specifiek de op-
gave Duurzame Energie, is door Provinciale Staten de ambitie die zij nastre-
ven vastgelegd en de koers uitgezet. Daarna is op 18 juli door Provinciale 
Staten het raamwerk voor de Opgave Duurzame Energie (#2252633) vastge-
steld, waarin gesproken wordt over het bevorderen van de bewustwording 
van het nut en de noodzaak van de energietransitie.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Het voorstel raakt de budgettaire rol van Provinciale Staten. Doel van de 
behandeling is het beschikbaar stellen van de benodigde financiële mid-
delen en de aanwending daarvan. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Na instemming met het voorstel wordt met partners uit de Flevolandse Ener-
gie Agenda (FEA) verder gewerkt aan de voorbereiding van de campagne. 
Daarna gaan we op zoek naar geschikte marktpartijen voor de uitvoering. De 
hoogte van het in te zetten budget kan pas na marktconsultatie nader wor-
den bepaald. Voor de provincie is van belang dat alle Flevolanders in aanra-
king kunnen komen met deze campagne. De middelenmix zal dan ook breed 
moeten worden opgezet, van artikelen in huis-aan-huisbladen tot aan uitge-
breide online-acties. De provincie wil graag zien dat er ook gedacht wordt 
over speciale acties om het thema breed op de kaart te zetten. Denk bij-
voorbeeld aan een dag lang geen stroom op alle Flevolandse basisscholen. Of 
kleine zonnecollectoren in de publieke ruimte, waar telefoons gratis opgela-
den kunnen worden. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

In het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid met de gemeenten is afge-
sproken dat er behoefte is aan een gezamenlijk Flevolands verhaal, over de 
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nut en noodzaak van de energietransitie. Ook andere partners in de Flevolandse Energie Agenda 
onderstrepen dit. 
Daarbij is het belangrijk om op te merken dat er vanuit het merendeel van de partners al ge-
communiceerd wordt naar (een deel van) de Flevolandse inwoners. In deze communicatie ligt 
de nadruk vooral op het hoe en het wat van de transitie, maar minder over het achterliggende 
waarom van de transitie. De landelijke overheid speelt hier nog geen rol in voor wat betreft 
bewustzijn, maar wanneer daar ook een campagne start, houden we daar rekening mee. 

 
7. Beoogd effect 

Het verbeteren van de bewustwording rondom de energietransitie bij de inwoners van Flevo-
land. 

 
8. Argumenten 

1.1 Rol voor de provincie 
De partners in de FEA hebben aangegeven een rol voor de provincie weggelegd te zien in de 
overkoepelende communicatie rondom de energietransitie. Daarbij werd opgemerkt dat het 
moet gaan om een langdurige campagne, waarbij in verschillende fases diverse onderdelen van 
de transitie wordt benadrukt. Zie bijlage. Denk hierbij aan het aanpassen van woningen en be-
drijven, mobiliteit, de dagelijkse boodschappen en dergelijke. 
 
1.2  Past bij provinciale ambitie 
De campagne is onderdeel van de ambitie van de provincie om de energietransitie te versnellen 
in onze regio. 
 
1.3 Inschatting reëel bedrag 
Bij navraag bij marktpartijen is gebleken dat een gemiddelde campagne ongeveer 400.000 tot 
500.000 euro kost. Omdat deze campagne aansluit op bestaande campagnes, wordt ingeschat 
dat een bedrag van 350.000 euro voldoende is.   
 
2.1 Logische rol voor Energieloket 
Het aantal aanvragen voor informatie bij het Energieloket is het afgelopen jaar flink toegeno-
men ten opzichte van voorgaande jaren. De verwachting is dat na de start van de campagne de 
hoeveelheid vragen verder zal toenemen. Ook vanuit de gemeenten is aangegeven dat zij het 
Energieloket als logische vraagbaak zien. Vanwege de al bestaande naamsbekendheid en con-
tacten met de gemeenten. 
 
2.2 Reëel bedrag 
Bij navraag bij het NMFF, waar het Energieloket onderdeel van is, is gebleken dat voor de on-
dersteuning en versterking van het Energieloket voor de duur van één jaar het bedrag van 
358.000 euro nodig is. Hiervoor wordt onder andere de bemensing van de voorlichtingsuren op-
gehoogd, kennissessies met de medewerkers georganiseerd om de kennis bij de medewerkers zo 
actueel mogelijk te houden.  
 
3.1 Bestemming middelen duidelijk aangegeven 
Hiermee wordt duidelijk dat dit geld bestemd is voor het Energieloket. Door er een gelabelde 
subsidie van te maken, mag het afdelingshoofd namens GS het besluit tot toekenning van de 
subsidie nemen. Voor de onttrekking van middelen uit de stelpost nieuw beleid (oormerk ener-
gieagenda) ligt de bevoegdheid bij de Provinciale staten.    

 
9. Kanttekeningen 

Geen      
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10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Bijlage Fasering publiekscampagne DE  2317061 Tot       

Begrotingswijziging PS 19/01 2322245 Tot       

            Tot       
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