
Van perspectief naar strategische hoofdopgave 



Fundam
entele opgave 

 De klimaatverandering en de uitputting van strategische grondstoffen 
vraagt om veranderingen in ons economische systeem.  

 Er is een mondiale transitie naar een duurzame energievoorziening in gang 
gezet.  

 De transitie vergt een lange adem, 2050 is ambitieus.  
 De transitie krijgt ook zonder de inzet van de provincie zijn beslag, de 

provincie kan de transitie wel Flevolandse kleur geven. 
 Nu al zorgt de transitie voor een veranderend speelveld 

 Decentrale opwekking 
 Technologie ontwikkelingen gaan razendsnel 
 Energie haves and havenots 

 Wat is de Flevolandse invulling van de energietransitie?  

ENERGIEAGENDA 



A
m

bitie 

 Iedere Flevolander en ieder Flevolands 
bedrijf maakt zijn energietransitie 
door.  

 De provincie helpt Flevolanders en 
Flevolandse bedrijven daar bij door 
ruimte en een helpende hand te 
bieden.  

 Er wordt ingezet op beproefde 
techniek, die wordt geleverd door 
Flevolandse bedrijven.  

 Aan initiatieven die de eigen 
energiehuishouding overstijgen wordt 
gevraagd om ruimte te bieden voor 
financiële participatie.  

 Practice what you preach, de 
provinciale organisatie maakt haar 
eigen energietransitie door.  

ENERGIEAGENDA 



Koers  

Energieneutrale steden & dorpen 

 De provincie wil inwoners, 
bedrijven de ruimte bieden om hun 
bestaande huis, bedrijf of kantoor 
energieneutraal te maken door te 
besparen en op te wekken. 
 of neutraliteit op buurt – wijk – 

stedelijk niveau.  
 Opslag, slimme netwerken en 

oplaadinfrastructuur zijn onderdeel 
van deze transitie 

 Bij de nieuwbouw van woningen, 
kantoren en bedrijven wordt 
energieneutraliteit de nieuwe 
standaard.  
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Koers  

Energie oogsten 

 Uitvoering van het Regioplan Windenergie 
 De provincie biedt planologische ruimte voor energie initiatieven op en 

rondom boerderijen; dat kan gaan om energieopwekking, verwerking & 
opslag. 

 De provincie geeft aan welke ruimte er is voor de ontwikkeling van 
zonneweides in het landelijk gebied. Denkbare ruimtelijke strategieën: 
 Geen ruimte, alleen zon in het stedelijk gebied; 

 Langs infrastructuur; 

 Rondom de steden en dorpen; 

 Volop ruimte voor zon in het agrarisch gebied. 
 

 

ENERGIEAGENDA 



Koers  

G
oed voorbeeld 

 De provincie maakt haar bedrijfsvoering energieneutraal door zelf te besparen 
en op te wekken 
 Huishouding 

 Elektrisch rijden eigen wagenpark 

 Elektrisch OV 

 Rondom de provinciale infrastructuur wordt ruimte geboden voor het opwekken, 
opslaan en laden van energie.  
 

ENERGIEAGENDA 



W
erklagenda 

 Meten is weten, waar brengen de voorgestelde koerslijnen ons?  
 Energetisch 
 Economisch 

 Verkenning zon 
 Formuleren en verkennen ruimtelijke strategieën zon 

 Vergelijkend waren onderzoek energieagenda’s 
 Voortgangsgesprek PS 18 januari 2017 
 Ateliersessie 

 Onderzoeken koerslijnen en verkennen regionale energieagenda 

 23-25 januari: context, energie neutrale woningen en bedrijven 

 30 januari: energie in het landelijk gebied & zon 

 31 januari: provinciale infrastructuur 

 Presentatie bevindingen PS 8 februari 2017 
 Aanscherping koerslijnen, opmaat naar strategische hoofdopgave 

 Eerste contouren energieagenda 

 Presentatie strategische hoofdopgave PS 15 februari 2017 
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