
Startnotitie  
 

Toekomstbeeld Energie 2050  
 

en Energieagenda 2030 



Aanleiding 

• Doelstelling Coalitieakkoord 2015-2019: energieneutraal in 
2030 inclusief mobiliteit 
 

• Coalitie Uitvoeringsprogramma:  Toekomstbeeld Energie 
2050 ontwikkelen in 2016 
 

• Motie 3 november 2015: ontwikkeling Energieagenda 
versnellen 
 

• Toezegging: Toekomstbeeld 2050 en Energieagenda 2030 
agenderen voor Commissie Duurzaamheid in oktober 2016 



Inhoud presentatie 

• Kader, resultaten, aanpak en planning 
 

• Rol van de provincie in relatie tot andere partners 
 

• Rol van Provinciale Staten tijdens het proces 
 

• Relaties met o.a. Omgevingsvisie en de VNG regionale 
energiestrategie 
 

• Begroting 
 
 



Kader 

GS hebben drie kernprincipes vastgesteld voor de aanpak van 
het Toekomstbeeld 2050 en de Energieagenda 2030: 

 
• Optimale meerwaarde van de energietransitie voor het 

gebied realiseren 
 

• Eigenaarschap organiseren met partners (wederkerige 
samenwerking) 
 

• Toekomstbestendigheid; uitvoerbaar beleid dat flexibel en 
adaptief is 



Gewenste resultaten 

• Toekomstbeeld 2050 
 
 

• Energieagenda 2030 inclusief actielijnen 
 
 

• Per actielijn een samenwerkingsverband van partijen om de 
actielijn uit te werken en uit te voeren 
 



Rol provincie 

• Regie op proces: samen met partijen komen tot een breed 
gedragen toekomstbeeld over de energietransitie en een 
uitvoerbare energieagenda. 
 

• Regie op de inhoud delen met partijen uit het gebied. 
 

• Provincie vormt een kopgroep van partijen; kopgroep is 
ambassadeur en denkt mee over inhoud. 

 
 



Aanpak 

Drie fases: 
 
• Fase 1: Gedeelde kennisbasis en vraagstelling 

 
 

• Fase 2: Vorming van Toekomstbeeld en Energieagenda 
 
 

• Fase 3: Agendasetting en commitment 



Fase 1: gedeelde kennisbasis en vraagstelling 

Maart 2016 - april 2016 
 
• Met kopgroep en stakeholders trends, feiten, cijfers en 

ontwikkelingen onderzoeken 
• Doel: gezamenlijke kennisbasis creëren en specifieke 

Flevolandse vraagstelling  en niche boven tafel krijgen 
 

• Samenwerking met atelier Flevo-perspectieven 
(Omgevingsvisie) 



Fase 2: vorming van Toekomstbeeld en 
Energieagenda 

April 2016 – september 2016 
 
• Met maatschappelijke partners Toekomstbeeld en 

Energieagenda ontwikkelen 
• Doel Toekomstbeeld energie 2050: inspiratiebron, 

verbeelden hoe Flevoland kan zijn, met o.a. gewenste 
ambities qua maatschappelijke effecten  

• Doel Energieagenda 2030: beschrijven van de 
actielijnen om de gewenste maatschappelijke effecten 
en het geschetste toekomstbeeld te bereiken. 

 
• PS stellen de ambities uit het Toekomstbeeld vast. De 

ambities dienen als kader voor de ontwikkeling van de 
Energieagenda. 
 
 



Fase 3: agendasetting en commitment 

Oktober 2016 – december 2016 
 
• Besluit partijen over participatie uitvoering Energieagenda 

• Doel: tekenen convenant per actielijn 
 

• Agendasetting 
• Doel: bredere doelgroep (bv financiers) interesseren 

voor participatie aan realisatie Energieagenda 
 
 



Rol Provinciale Staten bij proces 

Fase 0: vaststellen startnotitie (maart 2016) 
• Kaders vaststellen waarbinnen Toekomstbeeld en Energieagenda ontwikkeld 

worden. 
 
Fase 1: gedeelde kennisbasis en vraagstelling (maart-april 2016) 
• Uitnodiging voor ateliersessie over sociaal-economische aspecten van energie 

“Energising Flevoland” op 6 april 
 

Fase 2: vorming van Toekomstbeeld en Energieagenda (april-september 2016) 
• Werksessie voor PS voor input provinciale gezichtspunten: (11 mei?) 
• Presentatie Cie Duurzaamheid over voortgang inclusief vaststellen ambities 

uit Toekomstbeeld 2050 (6 juli) 
 

Fase 3: agendasetting en commitment (oktober-december 2016) 
• Eerste beeldvormende ronde = publieke eindpresentatie met partijen uit het 

samenwerkingsverband (oktober) 
• Tweede beeldvormende ronde: rol en taken van provincie bediscussiëren 

(november) 
• Besluitvorming over inzet van middelen (december) 

 
 
 



Communicatie 

Fase 1  
• Informeren van de kopgroep; provincie verantwoordelijk als 

procesregisseur 
 

Fase 2  
• Partijen benaderen om actief te participeren; kopgroep 

geeft de communicatie vorm vanuit ambassadeursrol 
 

Fase 3 
• Verkrijgen van formeel commitment van participerende 

partijen 
• Bredere doelgroep interesseren om mee te doen 
• Publieke eindpresentatie in najaar 2016 

 



Relaties 

Bij dit traject houden we rekening met de volgende processen: 
 
• Omgevingsvisie 

 
• VNG regionale energiestrategie 

 
• Energiedialoog van het Rijk 

 
 



Begroting 

• Door gevraagde versnelling is bestaand budget voor 2016 
niet toereikend 
 

• In 2016 is €150.000,- extra benodigd voor inhuur personeel 
en procesondersteuning door extern bureau 

 
• 2017-2020: extra jaarlijkse kosten van € 200.000,- bovenop 

bestaand budget voor uitvoering energieagenda 2030. Oa:  
• Opstarten van projecten 
• Procesbegeleiding 

 



Vragen & antwoorden 

Tafel 1: proces: aanpak, planning, begroting en resultaten 
 

  
Tafel 2: samenwerking: 
 
• Rol van de provincie in relatie tot andere partners 

 
• Rol van Provinciale Staten tijdens het proces 

 
• Relaties met o.a. Omgevingsvisie en de VNG regionale 

energiestrategie 
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