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Onderwerp 
Ondersteuning initiatieven energietransitie  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Een bedrag van € 250.000,- in 2019 en € 250.000 in 2020 te onttrekken 
aan de Reserve duurzame energie ten behoeve van een door Gedeputeer-
de Staten vast te stellen subsidieregeling bevorderen initiatieven ener-
gietransitie.  
2. De 3e wijziging van de Programmabegroting 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 Provincale Sta-
ten het raamwerk voor de Opgave Duurzame Energie (#2252633) vastgesteld, 
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 worden nadere regels opgesteld. Deze ko-
men zes weken ter inzage te liggen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de 
subsidie in werking treden. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De energietransitie is een vraagstuk dat tegenwoordig op diverse terreinen 
centraal staat. Naast het zelf organiseren van processen, wil de provincie ook 
externe initiatieven ondersteunen door verschillende middelen beschikbaar 
te stellen die een bijdrage kunnen leveren aan het initiatief. Deze bijdrage 
van de provincie ondersteunt, motiveert en inspireert burgers en organisaties 
die activiteiten op willen starten ter bevordering van de energietransitie.  

 
7. Beoogd effect 

Stimulering van de energietransitie in Flevoland. 
 
8. Argumenten 

1.1 Past bij provinciale ambitie 
De ondersteuning is onderdeel van de ambitie van de provincie om de ener-
gietransitie te versnellen in onze regio. De op te stellen subsidieregeling zal 
zich richten op individuen of samenwerkingen die kansen zien om de energie-
transitie te versnellen en daarbij ondersteuning nodig hebben om verder te 
komen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het mede-financieren 
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van procesbegeleiding van initiatiefnemers die aan de slag willen om een gebied te verduurza-
men en daarvoor alle kansen willen benutten. 
 
1.2 Inschatting reëel bedrag 
De initiatieven die in aanmerking zullen komen voor deze subsidie zijn kleinschalig, tussen de 
5.000,- en 25.000,- euro. Met een bedrag van 250.000,- euro per jaar voor een periode van twee 
jaar verwachten wij de aanvragen te kunnen dekken, omdat het nagenoeg om relatief kleine 
bedragen zal gaan.  
 
1.3 Past bij faciliterende rol provincie 
De subsidie richt zich op het mogelijk maken van initiatieven ten behoeve van de energietransi-
tie en is daarom eventueel aanvullend op andere regelingen. 
 
2. Voor de onttrekking aan de Reserve duurzame energie is een begrotingswijziging nodig 
Voor de onttrekking van de middelen uit de Reserve duurzame energie ligt de bevoegdheid bij 
de Provinciale Staten. 
 

 
9. Kanttekeningen 

N.v.t. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 
nummer: 

Bijgevoegd of 
periode ter 
inzage 

Begrotingswijziging PS19/03 2324873 Tot       
Toelichting subsidieregeling Ondersteuning Initiatieven Energietransitie 2326879 Tot       
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