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 *2339748* 
 
Onderwerp 
Middelen beschikbaar stellen voor actieplan Het Goede Voorbeeld  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
 1. Een bedrag van € 276.000,- in 2019 en € 172.500 in 2020 te onttrekken 

aan de Reserve duurzame energie ten behoeve van een door Gedeputeer-
de Staten vastgestelde actieplan Het Goede Voorbeeld. 

 2. Een bedrag van € 127.500,- het budget Omgevingsvisie, Circulaire 
Economie 2019 door te schuiven naar 2019 ter dekking van de activiteiten 
in 2020. 

 3. De 6e 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. Door Provinciale Staten is in de opgaven Duur-
zame energie en Circulaire economie uit de Omgevingsvisie de ambitie vast-
gelegd en hebben zij als een van de programmalijnen van beide opgaven Het 
goede voorbeeld benoemd. Daarna is u ter mededeling op 13 maart 2018 de 
nulmeting ten behoeve van Het goede voorbeeld toegezonden (2208247 (me-
dedeling) en 2208918 (nulmeting)). Daarna is door u op 11 juli 2018 de Keu-
zenotitie Het goede voorbeeld vastgesteld (2242265 (voorstel) en 2245010 
(keuzenotitie), waarin u de ambities en de prioritering van Actieplan Het 
goede voorbeeld hebt bepaald. Tot slot is op 11 december 2018 ter medede-
ling Actieplan Het goede voorbeeld toegestuurd (2340631 (mededeling) en 
2340643 (actieplan Het goede voorbeeld), waarin de acties beschreven staan 
die de provinciale organisatie in 2019 en 2020 bijdraagt aan de opgaven Cir-
culaire provincie en Energieneutrale provincie uit de Omgevingsvisie.     

 
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 voor uitvoering van de acties uit Het 
goede voorbeeld door de provinciale organisatie.     

 
5. Verdere behandeling PS 

Na instemming met het voorstel kan verder uitvoering gegeven worden aan 
de opgenomen acties uit actieplan Het goede voorbeeld.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De energietransitie is een transitie die iedereen aangaat en waarin veel par-
tijen bijdragen. Naast het ondersteunen van externe initiatieven wil de pro-
vincie ook zelf Het goede voorbeeld geven in het worden van een energie-
neutrale (en circulaire) organisatie. Actieplan Het goede voorbeeld geeft in-
vulling aan deze ambitie. Het beschikbaar stellen van middelen voor de pro-
vinciale organisatie stelt de organisatie in staat de maatregelen door te voe-
ren uit actieplan Het goede voorbeeld die bijdragen aan het worden van een 
energieneutrale (en circulaire) organisatie.  
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7. Beoogd effect 
Bijdragen aan de opgave Energieneutrale provincie (en Circulaire provincie) uit de Omgevingsvi-
sie middels het geven van Het goede voorbeeld. 

 
8. Argumenten 

1.1 Past bij de provinciale ambitie.  
Middels actieplan Het goede voorbeeld geeft de provincie invulling en uitvoering aan de ei-
gen bijdrage aan het worden van een energieneutrale provincie.  
 

1.2 Inschatting reëel bedrag 
Actieplan Het goede voorbeeld is opgesteld voor 2 jaar. Het zijn de (gedragen) maatregelen 
die door de afdelingen zelf zijn ingebracht en die zijn vastgesteld door Gedeputeerde Sta-
ten. Het voornemen van de provinciale organisatie is om Het goede voorbeeld zo snel moge-
lijk onderdeel te laten zijn van de reguliere, ‘going concern’-bedrijfsvoering. De begroting 
voor het actieplan Het goede voorbeeld is dan ook te bezien als een overgangsbegroting, om 
te zorgen voor mogelijke uitvoering van acties in 2019 en 2020 die nog niet zijn opgenomen 
in de reguliere begroting 2019 e.v. van de verschillende afdelingen.  
Meer specifiek: De begroting voor Actieplan Het goede voorbeeld is opgebouwd uit acties uit 
te voeren in 2019 en 2020. De acties zijn budgettair verdeeld naar (te verwachten) effect op 
de beide opgaven: Duurzame energie en Circulaire economie. De gevraagde onttrekking op 
de reserve Duurzame energie betreft de uitvoering van acties in 2019 en 2020 die: 
1. Nog niet begroot zijn vanuit reguliere budgetten van de afdelingen voor 2019 e.v., én;  
2. Effectmatig volledig en alleen bijdragen aan de opgave Duurzame energie, of; 
2. Effectmatig voor de helft bijdragen aan Duurzame energie en voor de helft aan Circulair 
economie. In dat geval zijn de benodigde kosten voor de helft opgenomen in het budget 
Duurzame Energie en voor de helft uit budget Circulaire economie. 
 

2. Voor de onttrekking aan de Reserve duurzame energie is een begrotingswijziging nodig 
Voor de onttrekking van de middelen uit de Reserve duurzame energie en het doorschuiven van 
budget ligt de bevoegdheid bij de Provinciale Staten. 

  
9. Kanttekeningen 

Actieplan Het goede voorbeeld is een dynamisch plan. Monitoring op de effecten van maatrege-
len zal bepalen of aanscherping van de ambities en daarmee bijvoorbeeld het voorstellen van 
nog meer maatregelen of andere prioritering opportuun blijkt. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Bijlage begrotingswijziging_19_06 PS voorstel uitvoering Actieplan Het goede 

voorbeeld 2339748   

  2342727   Tot  

            Tot       

            Tot       
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