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Onderwerp 
instellen nieuwe bestemmingsreserve 'duurzame energie'  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. In te stemmen met het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve ge-

naamd Reserve duurzame energie; 
2. Het toevoegen van het restant bedrag van € 6.242.000,- uit de stelpost 

nieuw beleid (oormerk energieagenda 2018 en 2019) aan de reserve 
duurzame energie; 

3. De 12e wijziging van de Programmabegroting 2018 vast te stellen. 
 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

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

 
3. Eerdere behandeling  

Binnen de stelpost Nieuw Beleid is er in totaal in 2018/2019 een bedrag van 
€7.300.000,- geoormerkt voor de energie agenda (besluit Provinciale Staten 8 
november 2017).     

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Het voorstel raakt de budgettaire rol van Provinciale Staten. Doel van 
de behandeling is het instellen van een reserve waarmee toekomstige 
projecten met betrekking tot duurzame energie uit gedekt kunnen 
worden.      

 
5. Verdere behandeling PS 

Na instemming van het instellen van de Reserve duurzame energie kunnen 
toekomstige projecten met betrekking tot duurzame energie gedekt worden.    

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De provincie Flevoland werkt met veel partners samen aan de Flevolandse 
Energie Agenda. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stem-
men met het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve. Dit is nodig om 
de middelen ook na 2019 beschikbaar te houden voor de uitvoering van pro-
jecten in de energie agenda.     

 
7. Beoogd effect 

Financiële middelen beschikbaar te hebben na 2019 voor het realiseren van 
projecten.      

 
8. Argumenten 

1. Samenwerking met partners Duurzame Energie vraagt flexibiliteit in de 
besteding van middelen. 
1.a Instellen van een reserve zorgt voor het duidelijke labelen van middelen 
voor duurzame energie en zorgt voor slagvaardigheid. 
Door het instellen van een aparte reserve worden middelen specifiek gela-
beld voor de doelstellingen van de reserve. Daarnaast wordt, gelet op de ho-
ge mate van samenwerking met maatschappelijke partners, ook de in de tijd 
sterk wisselende vraag naar financiële middelen opgevangen door de midde-
len niet direct actief op de programmabegroting te zetten. Instellen van de 
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Reserve duurzame energie en de onttrekking aan deze reserve voor projecten op gebied van 
duurzame energie is de bevoegdheid van Provinciale Staten. 
 
2. Toevoegen van reeds bij de begroting 2018 gelabelde middelen aan de reserve.  
Bij de behandeling van de begroting 2018 door Provinciale Staten op 8 november 2017 is er een 
totaalbedrag van € 7,3 miljoen geoormerkt in de stelpost nieuw beleid voor 2018 en 2019 (€ 3,3 
mln. in 2018 en € 4,0 mln. in 2019) voor duurzame energie. Van dit bedrag is reeds 
€ 1.058.000,- bestemd (€ 350.000 in 2018 en € 708.000 in 2019) en wordt het resterende bedrag 
van € 6.242.000,- toegevoegd aan de Reserve duurzame energie voor (toekomstige) initiatieven 
op gebied van duurzame energie. Gegeven de omvang van het bedrag wordt voorgesteld om 
hiervoor een aparte reserve in te stellen. 
 
Het resterende saldo van de Reserve duurzame energie wordt € 2.092.000,- na besluitvorming 
van Provinciale Staten op 19 december 2018 van de voorstellen over financiering expertisecen-
trum Flevoland Duurzame Energie (# 2322087) ‘zon voor asbest’ (# 2322374) en ‘initiatieven 
energietransitie’ (# 2322499). 
 
3. Voor het instellen en voeden van de nieuwe reserve is een begrotingswijziging nodig. 
Voor het instellen, voeden en doen van onttrekkingen in relatie tot de Reserve duurzame ener-
gie ligt de bevoegdheid bij de Provinciale Staten.      

 
9. Kanttekeningen 

geen      
 

10. Bijlagen 
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