
Bijlage 1: Overzicht ondernomen en nog te ondernemen provinciale stappen voor Duurzame Energie 2015-2019 
 

 Omgevingsvisie  Energieneutrale dorpen en steden Ruimte voor Energie Goed Voorbeeld 
 Programma Duurzame Energie Flevolandse Energieagenda Wind, zon en bodemenergie Actieplan Goed Voorbeeld 
2015     

Q3 • Startnotitie Omgevingsvisie1 • Start ‘Werk maken van nieuwe energie’ met als doel om 
met partners een gezamenlijk toekomstbeeld voor 2050 
te ontwikkelen 
 

Voorbereiding Regioplan Wind: 
• Voorbereiding gebiedsindeling 
• Plaatsingszones 
• Regels financiële participatie 
• Regels gebiedsgebonden bijdrage 
• Saneringsequivalent 
• Dubbeldraaitermijnen  

 

Q4 • Start Ateliers Flevoperspectieven • Aangenomen motie ter versnelling uitvoeringsagenda 
energie (3/11) 

• Uitwerken en aanvullen inconsistenties tekst 
partiële herziening Omgevingsplan tav wind 

• Mededeling over stand van zaken vergunningen 
WKO (1/12) 

• Mededeling en rapport tussenevaluatie 
uitvoeringsprogramma 'Duurzaam gebruik 
Flevolandse Ondergrond’ 
 

 

2016     
Q1 • Vervolg Ateliers Flevoperspectieven • Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en 

Energieagenda 2030 (23/2, presentatie 14/3, vaststelling 
6/4) 

• Verkennende interviewronde bij stakeholders tav 
samenwerking op energietransitie 

• Voorlopige uitkomsten ter inzagelegging en 
voorlopig toetsingsadvies cie. MER Regioplan 
Windenergie 

• Informatiebijeenkomst voor beheerders van 
bodemenergiesystemen (adhv provinciale WKO) 

 

Q2 • Publieke eindpresentatie Atelier Flevo-
perspectieven 

• Start fase 2: Omgevingsvisie Flevoland 

• Presentatie stand van zaken nav startnotitie (11/5) 
• Start ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 

(ontwikkelen samenwerken) 

• Met Rijk, provincie en gemeenten aangepaste 
richtlijnen maken tbv beperking hinder nachtelijke 
obstakelverlichting en ontwikkelen 
maatwerkoplossingen  

• Onderzoek en aandringen ministerieel besluit over 
hoogtebeperkingen windmolens 

• Beide trajecten lopen meerdere kwartalen 
• Herijking uitvoeringsprogramma ‘Duurzaam 

gebruik Flevolandse Ondergrond’ met 
(stimulerings-)doelstellingen voor geothermie en 
WKO 

• Toepassing ambitieweb duurzaamheid bij 
realisatie provinciale infrastructuur 

Q3 • Informele interactieve sessie Omgevingsvisie 
o.a. voor Provinciale Staten 

• Ruimtelijke en economische verdiepende verkenning 
opgave voor Flevoland, (looptijd meerdere kwartalen) 

• Proces Energieagenda aangepast op proces 
Omgevingsvisie (omdat partners vanuit gedeelde visie 
willen werken) – mededeling 5/7 

• Uitgangspunten voor Energiedoelstelling 2030 
vastgesteld – mededeling 12/7 

• Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 

• Deelname RCR Zuid/Zeewolde 
• Ondersteunen vorming Windregio Noord ( 

samengaan 3 verenigingen) 
• Ondersteunen vorming Windregio Oost/Windshare 

(samengaan 12 partijen) 
• Start vorming Windregio West (21 partijen) 
• De opgestarte windprojecten hebben een looptijd 

van meerdere jaren 
• Presentatie aan PS beeld en mogelijkheden 

Geothermie in Flevoland 

 

1 Onderstreepte acties zijn expliciet relevant  voor Provinciale Staten (zie ook bijlage 2) 
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• Werkbezoek Geothermie Koekoekspolder (Ov)  
Q4 • Presentatie aan commissie Duurzaamheid over 

strategische hoofdopgave Duurzame Energie 
(14/12) 

• Presentatie voortgang Energieagenda (13/10) 
• Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 

• Publicatie Regioplan Windenergie Zuidelijk en 
Oostelijk Flevoland en de Partiële Herziening 
Omgevingsplan voor Wind 

• Organisatie gesprekken over verschil in 
grondvergoedingen rijk/lokale eigenaren 

 

2017     
Q1 • Atelierweek Energie (3 dagen met 6  

bijeenkomsten) 
 
 

• Presentatie aan PS en tafelgesprekken perspectief 
Duurzame Energie -  opdrachtbrieven nav Atelierweek 
Energie (verbinding tussen opgave en stakeholders) 15/2  

• Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 

• Ondersteuning onderhandelingen windvereniging 
Zeewolde en projectontwikkelaars plus 
ontwikkeling gezamenlijk aanpak (looptijd 
meerdere kwartalen) 

• Borging nieuw windbeleid in nieuw hoofdstuk 
Windenergie in Verordening Fysieke Leefomgeving 

• Begeleiding windenergieprojecten Zeewolde (start 
planologische procedure), Blauw (start milieu 
onderzoeken)  en Groen (opzetten 
projectorganisatie) 

• Onderzoek subsidieregeling WKO 

• Ondertekening Green Deal duurzaam 
GWW 

• Atelierdag duurzaam GWW  

Q2 • Voorjaarsbijeenkomst Omgevingsvisie 
• Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks en ter 

visie legging 

• Mededeling voortgang Energieagenda 9/5 (nav 
perspectIefnota) 9/5 

• Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 

• Mededeling toelichting 1000ha zon (6/6)  
• Startnotitie Zon (ruimte bieden aan 

grondgebonden zon) (7/6) 
• Begeleiding windenergieprojecten Zeewolde 

(afronden planologische procedure, inzet op 
saneringsopgave ), Blauw (selectie traject 
voorkeursalternatief), Groen 
(intentieovereenkomst) en West (opzetten 
projectorganisatie, verkennen mogelijkheden in 
het projectgebied) 

• Blijvende aandacht voor hoogtebeperkingen agv 
luchthaven voor windprojecten 

• Aangepast windplan Pampus 
Vertaling Regioplan beleid naar verordening fysieke 
leefomgeving (van ontwerp naar vaststelling) 

• Bijeenkomst ‘Flevoland comfortabel zonder 
aardgas’ voor alle geinteresseerden 

• Perspectiefnota 2017-2021 
o Investeringsbudget zon op daken 
o Investeringsbudget 2018-2019 CO2 

arm asfalt en beton 

Q3  • Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie • Kennisateliers tbv ruimtelijke en economische 
verkenning 

• Begeleiding windenergieprojecten Zeewolde 
(beroepen op inpassingsplan, inzet op 
saneringsopgave, instellen saneringsfonds ), Blauw 
(vaststellen voorkeursalternatief), Groen 
(opstarten milieuonderzoeken) en West 
(verkennen mogelijkheden in het projectgebied) 
Blijvende aandacht voor hoogtebeperkingen agv 
luchthaven voor windprojecten 

 

Q4 • Besluit Provinciale Staten Omgevingsvisie 
Flevoland en startnotitie opgave Duurzame 
Energie en programmabegroting (18/10 en 
8/11) 
 

• Oordeelsvorming concept Flevolandse Energieagenda in 
kopgroep 

• Meerdere overleggen ambtelijk en bestuurlijke 
kopgroep Energie 

• Conceptagenda gereed voor behandeling door besturen 

• Minisymposium Zon (11/10) 
• Formele oordeelsvorming zon 
• Voortzetten begeleiding windenergieprojecten 

Zeewolde (inzet op beroep, saneringsopgave en 
bijbehorend saneringsfonds ), Blauw (voorbereiden 

• O-meting CO2 afdruk infrastructuur 
• Start uitrol ledverlichting provinciale 

ledverlichting 
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diverse partners 
• Verkenning invulling strategische sporen (bijdrage 

partners ophalen) 
• Provinciaal aandeel van het concept regionale 

energieagenda in commissie Duurzaamheid (22/11) 

planologische procedure, 
natuurvergunningverlening), Groen 
(milieuonderzoeken) en West (verkennen 
mogelijkheden in het projectgebied en toewerken 
naar intentieovereenkomst) 

• Vaststelling 5e wijziging fysieke leefomgeving 
waarin windbeleid juridisch wordt geborgd 
Deelname aan elandproef om effecten van 
windenergie op RADAR in beeld te brengen. 

2018     
Q1  • Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 

• Vaststellen Flevolandse Energieagenda 
• Start uitwerking strategische sporen 
• Gemeenteraadsverkiezingen  

• Formele besluitvorming  beleidsuitwerking Zon 
• Voortzetten begeleiding windenergieprojecten 

Zeewolde (inzet op saneringsopgave en 
bijbehorend saneringsfonds ), Blauw (start 
planologische procedure), Groen (vka keuze ) en 
West (intentieovereenkomst) 

• CO2 voetafdruk provinciale organisatie 
 

Q2  
• Keuzenotitie voor het geven van 

richtinggevende kaders voor het programma 
Duurzame Energie 

 

• PS-voorstel besteding middelen tbv provinciale bijdrage 
regionale energieagenda 

• Partners doen bod over hun bijdrage aan agenda 
(waaraan en met welke omvang) 

• Gemeentelijke partners borgen in collegeprogramma’s 
• Start implementatie en uitvoering 

• Voortzetten begeleiding windenergieprojecten 
• Gezamenlijke inzet met partners creeren WKO-

coach (tbv maatwerkvragen bij projecten) 

• Agendavorming actieplan Goed Voorbeeld 
• Renovatie daken provinciehuis en 650 

operationele zonnepanelen 

Q3  
• Besluit ontwerp Programma Duurzame Energie 
• Inspraak ontwerp Programma Duurzame Energie 
 

 • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten  

Q4  • Tussenevaluatie Flevolandse Energieagenda • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten 
• Gezamenlijke inzet provincie, gemeenten en 

waterschap ontwikkelen gebiedsvisie tbv WKO 

 

2019     
Q1 • Definitief besluit Programma Duurzame Energie  • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten  
Q2  • Provinciale Statenverkiezingen • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten • Renovatie daken en vestigingen en 

operationele zonnepanelen 
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