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 *2553567* 
 
Onderwerp 
Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor : 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de door Gedeputeerde Staten dd 3 maart 2020 vast-
gestelde concept-RES Flevoland met daarin opgenomen ‘Het Flevolandse 
Bod’ 

2. Het onderdeel ‘Het Flevolandse Bod’ vast te stellen als zijnde de inbreng 
in het Nationale Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland inhou-
dende 4,76 TWh aan hernieuwbare energie op basis van het vastgestelde 
beleid bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind) en 1000 ha zon 
(Structuurvisie Zon) in landelijk gebied. Het bod is 13,5% van de lande-
lijke opgave.  

3. Als regio in 2020 onderzoek te starten welke opwekking aan hernieuw-
bare energie mogelijk is 

4. Inwoners actief te betrekken bij de grootschalige opwek en warmtetran-
sitie en dit uiterlijk in de RES 1.0 uit te werken, hierbij is de ‘participa-
tieladder’ het uitgangspunt en zal specifieke aandacht worden gegeven 
aan financiële participatie 

5. De RES 1.0 de volgende kaders voor de warmtetransitie mee te geven;  
- In Flevoland is het uitgangspunt dat hernieuwbare warmte lokaal benut 
wordt waar ze beschikbaar is 
- Transport van hernieuwbare warmte wordt tot een minimum beperkt 
- Er wordt geen nadere verdeling van warmte(bronnen) gemaakt tussen 
gemeenten onderling in de regio 
- Er zullen in een latere RES aandachtspunten opgesteld worden ten aan-
zien van warmtenetten, onder andere over toegang, eigenaarschap en af-
name 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Het beleidsonderwerp Klimaat valt onder programma 5.1 Regionale energie-
strategie van de Programmabegroting. Met het opstellen van een concept-RES 
inclusief het formuleren van een ‘bod’ vanuit de RES-regio Flevoland wordt 
hieraan uitvoering gegeven. 

 
3. Eerdere behandeling    

PS hebben in hun vergadering van 18 september 2019 (# 2445687) kennis ge-
nomen van de startnotitie RES. De gemeenteraden en het algemeen bestuur 
van het Waterschap hebben dit in dezelfde periode gedaan. Hierin is vastge-
legd dat de concept RES van Flevoland zal bestaan uit bestaand beleid van 
wind en zon. De nu voorliggende concept RES is het gezamenlijke resultaat. 
Tijdens de behandeling van de Startnotitie RES Flevoland in PS (18 september 
2019) is besloten dat PS zelf de concept RES bieding wil bespreken. 
 
In de integrale ad hoc commissie van 11 december 2019 is een presentatie 
gegeven over de bouwstenen binnen de concept-RES Flevoland (# 2525708). 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Het voorstel raakt de kaderstellende rol van PS omdat het bod dat in de 
concept RES wordt gedaan is opgebouwd uit bestaande door PS 
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vastgestelde beleidskaders; te weten het Regioplan Wind en de Structuurvisie Zon 
 

5. Verdere behandeling PS 
Na vaststelling van ‘Het Flevolandse Bod’ door PS zal dit besluit worden kenbaar gemaakt aan 
de andere partners binnen de RES-regio Flevoland via het reguliere PHO-RES. PS is binnen de re-
gio Flevoland het laatste besluitvormende bestuursorgaan aangaande de concept-RES en bod. 
Na bespreking van uw besluit zal het ‘bod’ via het Kernteam RES aangeboden worden aan het 
Nationale Programma RES die, nadat alle boden zijn verzameld, al deze documenten zal aanle-
veren naar het PBL (PlanBureau Leefomgeving) die de resultaten zal totaliseren om te controle-
ren of het landelijk streven van 35 TWh aan hernieuwbare energie in 2030 wordt gerealiseerd. 
 
De komende jaren zullen opvolgende documenten vanuit het RES-proces aan PS worden voorge-
legd. De RES 1.0 is voorzien in februari 2021, de RES 2.0 in 2023 enz. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het Flevolandse bod is opgebouwd uit bestaand beleid van Regioplan wind (1700MW, vastgesteld 
in PS 13 juli 2016 #1815573) en Structuurvisie Zon (1000MW, vastgesteld in PS 18 juli 2018 # 
2255262). Samen komt dat overeen met ca. 4,76 TWh. Met dit bod draagt Flevoland bovenge-
middeld bij aan de nationale opgave van 35TWh. Flevoland is een van de dertig RES regio’s. 
De komende jaren wordt onderzocht welke potentie de regio nog heeft voor meer wind en zon 
dan in 2030 is gerealiseerd. In dit onderzoek moeten de vijf perspectieven met elkaar in even-
wicht zijn, namelijk technische mogelijkheden, landschappelijke of ruimtelijke inpassing, eco-
nomische haalbaarheid en maatschappelijk draagvlak. 
 
De concept-RES is bedoeld als basis voor de doorrekening bij het PBL. De bron voor dit bod is 
tevens gerelateerd aan de Startnotitie RES (#2445687). Na de doorrekening door PBL wordt toe-
gewerkt naar de RES 1.0. Een aantal bouwstenen wordt verder doorontwikkeld en de cijfers 
achter het bestaande beleid worden herijkt op basis van de actualiteit.  
Vervolgens wordt de RES 1.0 inclusief het bod ter vaststelling opnieuw aangeboden aan raden en 
staten. Met deze formele vaststelling van het bod is de RES 1.0 bedoeld als zijnde daadwerkelijk 
te realiseren hernieuwbare energie. In het proces van de RES 1.0 en de volgende versies zal in-
zichtelijk worden gemaakt of de realisatie gehaald wordt, dit betreft het herijken en verrijken 
van de RES. 
 
De RES-regio Flevoland vindt draagvlak en participatiemogelijkheden absoluut voorwaardelijk 
voor het uitvoeren van de energietransitie. Omdat de concept RES en de RES 1.0 uitgaan van be-
staand beleid, wordt voor deze documenten vooral ingezet op informatie en communicatie. On-
derzoek naar meer wind en zon betekent helderheid omtrent participatie van inwoners. 
 
De voorliggende beslispunten zijn voor alle overheden binnen de provincie Flevoland identiek 
geformuleerd zodat het regionale aspect van de besluitvorming versterkt wordt. 
 
Bij de RES 1.0 (maart 2021) zal er een herijking plaatsvinden van de beoogde opbrengst van het 
vastgestelde beleid voor wind (Regioplan wind) en zon (Structuurvisie Zon). Dit zal ook toege-
past worden in de latere RES-en. 

 
Conform de afspraken in de Structuurvisie Zon zal een evaluatie uitgevoerd worden na uitgifte 
van de eerste 500 ha zon-op-land als onderdeel van het totale areaal van 1000 ha voor zon-op-
land. 

 
7. Beoogd effect 

Met het Flevolandse Bod een bijdrage leveren aan de nationale opgave om een doelstelling van 
35 TWh aan het hernieuwbare energie te realiseren in 2030 en om de uitstoot aan CO² te redu-
ceren. 
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8. Argumenten 

1.1. Het bod is conform de uitgangspunten in de startnotitie RES 
De kaders voor de concept-RES en het bod zijn bepaald in de Startnotitie RES die door PS is 
vastgesteld. 
 
1.2. PS is het bestuursorgaan dat als laatste besluit over ‘Het Flevolandse Bod’ en kennis neemt 

van de concept-RES 
De gemeenteraden en de algemene vergadering van het Waterschap hebben op een identieke 
wijze kennis genomen van de concept-RES en een besluit geformuleerd over het Flevolandse 
Bod. Dit conform de afspraken die in het PHO-RES gemaakt zijn en uitgangspunten van de Start-
notitie. 
 
1.3. Onderzoek starten naar mogelijke opwekking hernieuwbare energie 
Op basis van het reeds vastgestelde beleid voor wind en zon dient onderzocht te worden welke 
mogelijkheden er zijn voor voor het opwekken van hernieuwbare energie wat mogelijk leidt tot 
nieuw beleid  
 
1.4. Inwoners actief te betrekken bij de energietransitie en dit nader uit te werken in de RES 

1.0 vanuit de participatieladder en specifieke aandacht voor financiële participatie 
Dit is conform de uitgangspunten in de startnotitie RES. 
 
1.5. De RES kaders voor de warmtetransitie mee te geven  
De genoemde kaders zullen als uitgangspunten gehanteerd worden geformuleerd in de RES 1.0 
en nader uitgewerkt worden bij de vaststelling van een  Regionale Structuurvisie Warmte. 

 
9. Kanttekeningen 

Indien PS niet instemt met het Flevolandse bod betekent dit dat er geen sprake is van een uni-
form gedragen besluit in de regio over dit bod. Het Flevolandse bod zal dan ingebracht worden 
binnen de landelijke uitvraag en gehanteerde termijnen met de specifieke uitleg aangaande het 
besluitvormingsproces in de regio. 
 
Omdat in de startnotitie (die in alle gemeenteraden, algemene vergadering Waterschap en PS) 
is vastgesteld om in te zetten op staand beleid wordt er over het huidige bod verwacht dat er 
instemming van de verschillende partners wordt gegeven. Voor de toekomstige RES biedingen 
kunnen nieuwe richtingen meegegeven worden aan de eigen colleges voor de onderhandelingen 
over de nieuwe RES 2.0 en volgende. 
 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Startnotitie RES 2445687 Bijgevoegd  

Concept-RES Flevoland inclusief ‘Het Flevolandse bod’ 2564575 Bijgevoegd  
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