Bijlage 2: Overzicht mededelingen Duurzame Energie aan Provinciale Staten van Flevoland 11/2015 - 11/2017
Datum
03-11-2015

Onderwerp
Motie versnelling Energieagenda

01-12-2015
23-02-2016

Mededeling WKO-inrichtingen
Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en
Energieagenda 2030

01-03-2016

Mededeling en rapport tussenevaluatie
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik
Flevolandse Ondergrond
Presentatie Visie Energie

14-03-2016
06-04-2016

Vaststelling startnotitie Toekomstbeeld
Energie 2050 en Energieagenda 2030

11-05-2016
05-07-2016

Presentatie stand van zaken
Mededeling Voortgangsrapportage
Toekomstbeeld energie en Energieagenda

12-07-2016

Mededeling Uitgangspunten bij
Energiedoelstellingen

05-10-2016

Mededeling Voortgang Energietransitie
Flevoland
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Kern van verhaal
• PS dragen GS Energieagenda te versnellen (uiterlijk te behandelen in de cie.
Duurzaamheid oktober 2016 i.p.v. in 2017)
• Informatie/stand van zaken over vergunningen WKO-installaties
• Vaststellen startnotitie
• €150.000,- extra budget 2016 + structureel €200.000,- jaarlijks van 2017 t/m 2020
• Toezegging Energieagenda in 2016 gereed in lijn met motie 2015
• Stand van zaken WKO en geothermie en de acties die worden ondernomen
• Inhoud en processtappen waarbij 0) Maart 2016 startnotitie vastgesteld
1) Ateliersessie april waarin kennisbasis gedeeld 2)Toekomstbeeld en agenda gevormd
april-sept 3) Agendasetting en besluitvorming middelen (december 2016)
• Proces en functie van de Energieagenda 2030 toegelicht: actielijnen met partijen tot
een gezamenlijke agenda. (‘De agenda benoemt de gezamenlijke actielijnen, maar
zal niet tot het niveau van projecten afdalen. De agenda bevat dan ook geen uren,
middelen of investeringen’).
• Bedragen (23-02-2016) komen terug
• Melding aanpak agenda nadrukkelijk in afstemming met Omgevingsvisie
Inhoud en proceslijnen Startnotitie worden toegelicht
• Relatie met Omgevingsvisie is groot, daarom geen separate trajecten maar Energie
als één van de strategische hoofdopgaven van Omgevingsvisie
• Proces van de Energieagenda kost tijd (veel partijen hebben rol) daarom geen
afgeronde agenda in oktober 2016. PS worden in het najaar nader geïnformeerd.
• Wat wordt onder energieneutraal verstaan?
• Deze definitie is uitgangspunt (ipv ‘Energieneutraal exclusief mobiliteit’)
• Energieverbruik luchthaven niet toe te rekenen aan provincie
• Veel partijen met verschillende belangen en tempo’s waardoor het proces
ingewikkeld is en moeilijk is welke positie te bepalen. (Verwijzing naar presentatie
op 13-10)

13-10-2016

Presentatie Voortgang Energieagenda

•

14-12-2016

Presentatie ‘Van perspectief naar
strategische hoofdopgave’

•

•
•

Procesmatige uitwerking traject naar beleidsregel zon

18-10-2017

Mededeling Toelichting 1000 ha.
grondgebonden zon
Startnotitie Beleidsuitwerking Zonne-energie
in Flevoland
Startnotitie Duurzame Energie

Veel projecten en veel partijen met verschillende en overeenkomende beelden,
wens voor een gezamenlijke agenda opstellen
Binnen Omgevingsvisie wordt de context, ambitie en strategische koerslijnen
(Steden & Dorpen, Energie oogsten (later: Ruimte voor Energie) en Goede
voorbeeld) neergezet.
Presentatie werkagenda (resultaten van de ateliersessie en invulling Strategische
hoofdopgave Energie in februari 2017 presenteren aan PS)
Via posters Woningen, Bedrijven, Zon, Goede voorbeeld nader toegelicht op
ambitie, aanpak en betrokkenen (enveloppen als input opdrachtbrieven).
Uitleg wat is gedaan: voor koerslijnen Bestaande bouw, Nieuwbouw & bedrijven (=
Steden & Dorpen), Ruimte voor Energie en Goede Voorbeeld zijn vier
opdrachtbrieven zijn uitgewerkt.
Opgemerkt dat ‘In feite vormen de opdrachtbrieven, inclusief die voor Governance
en de startnotitie Zon, samen de eerste versie van de Flevolandse Energieagenda
vormen. Hierin wordt vastgelegd wat de onderwerpen zijn die worden opgepakt,
welke activiteiten daarvoor worden gestart, wie dat doen, hoe we de governance
vormgeven en met welke middelen’. 1
Onderbouwing opgave 1000 ha. zon

•

18-10-2017

Programmabegroting 2018

•
•

In de aanpak worden een aantal stappen nader uitgewerkt voor a. Programma
Duurzame Energie (3e kwartaal 2018 vastgesteld) en b. Regionale Flevolandse
Energieagenda (provinciale bijdrage aan agenda wordt in het 4e kwartaal 2017
voorgelegd, in 1e kwartaal van 2018 vaststelling agenda door alle partners.
Nadere invulling PM posten waaronder Energie
Wat is in hoofdlijn nodig voor verschillende koerslijnen (zonder specifieke en
concrete onderbouwing omdat dit verder met de Flevolandse partijen moet worden
vormgegeven)

•
15-02-2017
09-05-2017

Presentatie en tafelsessies beeldvorming
Energie
Mededeling Flevolandse Energieagenda
(aanleiding Perspectiefnota - haast met
energieagenda en opnemen PM-post voor
uitvoering van agenda)

06-06-2017
07-06-2017

1

In de bijgesloten opdrachtbrieven ontbreken deze middelen echter.
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