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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2151842* 
 
Onderwerp 
Uitvoering Flevolandse Energieagenda als onderdeel van het Programma  
Duurzame Energie  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1.Kennis te nemen van bijgevoegde notitie waarmee uw Staten worden 
  geïnformeerd over de door de provincie Flevoland ondernomen en nog te 
  nemen stappen om op regionale schaal een rol van betekenis te kunnen 
  spelen in de energie-transitie. 

      2.In te stemmen met het in deze notitie voorgestelde proces over de wijze 
         waarop uw Staten betrokken worden bij de provinciale bijdrage aan de  
         Flevolandse Energieagenda. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 5 programmaonderdeel 5.2 
Energie en Klimaat 

 
3. Eerdere behandeling  

Bij de behandeling van de begroting in de commissie Duurzaamheid van 18 ok-
tober 2017 hebben uw Staten gevraagd naar de inhoud en uitvoering van de 
Flevolandse Energieagenda en de bijdrage (zowel financieel als inhoudelijk) 
van de provincie in deze agenda en de wijze waarop u daarbij wordt betrok-
ken. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
      Provinciale Staten hebben bij de energietransitie een kaderstellende en 
      budgettaire rol. 
      Doel van de behandeling is om uw Staten te informeren over de 
      wijze waarop u betrokken wordt bij de provinciale bijdrage aan de 
      Flevolandse Energieagenda (= een gedeelde ambitie, strategie en 
      samenwerking van 14 regionale partners waarvan de provincie er een is). 
     

5. Verdere behandeling PS 
Wanneer er sprake is van voorstellen die de kaderstellende of budgettaire rol 
van Provinciale Staten raken, dan worden deze ter vaststelling aan Provincia-
le Staten voorgelegd. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De provincie wil op regionale schaal een bijdrage leveren aan de energie-
transitie en daarmee het verschil maken. In de door uw Staten op 8 novem-
ber 2017 vastgestelde Omgevingsvisie Flevolands Straks, meer specifiek de 
strategische hoofdopgave verwoord in de Startnotitie Duurzame Energie is de 
koers uitgezet. Ter uitvoering hiervan wordt een Programma Duurzame 
Energie in het tweede kwartaal van 2018 vastgesteld. Dit vast te stellen  
programma wordt de leidraad voor de provinciale inzet voor de komende ja-
ren. Dit programma gaat over wat de provincie gaat doen om haar bijdrage 
aan de energietransitie te leveren. Ook worden de kaders voor de uitvoering 
vastgelegd. 
Het is de bedoeling dat een deel van het programma Duurzame Energie via 
de Flevolandse Energieagenda (een gedeelde ambitie, strategie en samen-
werking van 14 regionale partners, waaronder de provincie) wordt uitge-
voerd. 
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Bij de behandeling van de begroting in de commissie Duurzaamheid van 18 oktober 2017 heeft 
u gevraagd naar de inhoud en uitvoering van de Flevolandse Energieagenda en de bijdrage (zo-
wel financieel als inhoudelijk) van de provincie in deze agenda. 

 
7. Beoogd effect 

Informeren van uw Staten over hun betrokkenheid bij de energietransitie. 
 

8. Argumenten 
1.1 Hierdoor worden Provinciale Staten geïnformeerd 
In bijgevoegde notitie wordt aangegeven welke stappen de provincie op het terrein van de 
energietransitie in de afgelopen periode heeft ondernomen en in de toekomst nog wil gaan zet-
ten. 
 
1.2 Provinciale Staten hebben hierom verzocht. 
Bij de behandeling van de begroting in de commissie Duurzaamheid op 18 oktober 2017 hebben 
uw Staten aan Gedeputeerde Staten gevraagd naar de inhoud en uitvoering van de Flevolandse 
Energieagenda en de bijdrage (zowel financieel als inhoudelijk) van de provincie in deze agenda  
en daarnaast inzichtelijk te maken wanneer Provinciale Staten betrokken worden bij de uitvoe-
ring. 
  
2.1 Provinciale staten hebben een kaderstellende en budgettaire rol. 
Het behoort tot de rol van Provinciale Staten om de kaders vast te stellen voor de energietransi-
tie, zoals de kaders voor het op te stellen Programma duurzame energie, waarvan het de be-
doeling is dat een onderdeel hiervan via de Flevolandse Energieagenda wordt uitgevoerd. Daar-
naast is voor de uitvoering van de energietransitie geld nodig. Het is aan Provinciale Staten om 
hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. 
Gelet hierop is het van belang om Provinciale Staten te vragen in te stemmen met het in de no-
titie-voorgestelde proces over de wijze waarop zij betrokken worden bij de provinciale bijdrage 
aan de  Flevolandse energieagenda. 
Het in deze notitie voorgestelde proces houdt in dat in het tweede kwartaal van 2018 de vol-
gende voorstellen ter vaststelling aan Provinciale Staten worden voorgelegd: 

• PS-voorstel besteding geoormerkte middelen (8/11/17) ten behoeve van de provinciale 
bijdrage regionale energieagenda. 

• Via de startnotitie Duurzame Energie (8/11/17) bent u al geïnformeerd over onder-
staande, bijbehorende processtappen: 

• Keuzenotitie voor het geven van richtinggevende kaders voor het programma Duurzame 
Energie, 

• Besluit ontwerp Programma Duurzame Energie. 
 

9. Kanttekeningen 
Geen. 
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Notitie Uitvoering Flevolandse energieagenda als onderdeel van het programma 

Duurzame Energie 
2153387      Tot       

Overzicht ondernomenen nog te ondernemen provinciale stappen voor Duurzame 

Energie 2015-2019      
2153381 Tot       

Overzicht mededelingen Duurzame Energie aan PS van 11/2015 – 11/2017      2153385 Tot       
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