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Kern mededeling:

Op 13 oktober 2016 wordt uw commissie Duurzaamheid geïnformeerd over de
Energietransitie in Flevoland. Aan bod komen: de situatie op dit moment in
Flevoland, de bewegingen die nu plaatsvinden, de veelheid en diversiteit van
partijen die actief zijn, de complexiteit van de opgave, de roep om nu handelen
én versnellen richting toekomst.
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----------------------------------Openbaarheid

Mededeling:

Energietransitie: "Als het ergens kan, dan is het in Flevoland".
Deze uitspraak is niet in Flevoland of door een Flevolander verzonnen, maar
wordt door mensen van buiten de provincie gedaan.
Waarom is dat zo? Deze provincie heeft de energietransitie steeds als kans gezien; een kans voor een economische duurzame ontwikkeling. Hoe we er voor
staan in die ontwikkeling, wat er allemaal al gedaan is, wat er al bereikt is, daar
gaan we in alle bescheidenheid wel eens aan voorbij. Maar de kans is er!
Afgelopen maanden zijn veel gesprekken gevoerd, met partijen binnen en buiten
Flevoland. Partijen die een rol spelen of kunnen spelen in de Energietransitie.
Partijen die daar zelf al actief mee aan de slag zijn en een plan/programma
hebben.

Mededeling

Een paar constateringen vooraf:
• Dat er een Klimaatprobleem is en dat van het oplossen serieus werk gemaakt
moet worden is geen discussie;
• De transitie is in gang gezet, er is beweging, maar nog (te) langzaam.
Rode draden die uit die gesprekken komen:
• Partijen proberen vanuit hun eigen positie een bijdrage te definiëren én te
leveren;
• Er zijn verschillende vragen, spelend op verschillende schaalniveaus en met
verschillende tijdshorizonnen;
• Gedurende de transitie, in de beweging veranderen inhoud, actoren en
rollen. Die ook nog eens vraagstuk afhankelijk zijn;
• Uitvoering stuit op problemen. Want: niemand kan het alleen en niemand
heeft HET antwoord;
• Noodzaak voor samenwerking wordt breed onderkend;
• De opgave is groot, het probleem complex;
• Versnellen is nodig, niet tijdelijk een beetje gas erbij maar structureel;
• Niet wachten met doen; op korte termijn – nu – concrete stappen zetten.
Wat betekenen bovenstaande noties en de wens voor samenwerking voor de
positie en rol van de provincie?
Welke bijdrage kan of moet de provincie leveren, waar kan ze het verschil maken?
En wat willen we dan bereiken met die inzet?
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