






Afwegingskader tbv bijdrage 
projecten 1/5
Doel: 

•Kader om provinciale bijdrage aan projecten vorm te kunnen geven

•Initiatiefnemers inspireren en richting geven

Doelgroep:

•Zo breed mogelijk

•Kleine initiatieven die niet ergens anders terecht kunnen



Criteria 18 juli vastgesteld
2/5

• Op basis van business case;

• Provincie maakt mogelijk, neemt niet over en zorgt voor kennisdeling;

• Versnellend/verbindend karakter en potentieel opschaalbaar;

• Zetje nodig hebben;

• Initiatiefnemer samen met gebiedsautoriteiten;

• Besef bij Flevolander vergroten; 

• Ketens stimuleren;

• Tijdige en passende (ruimtelijke) beleidsontwikkeling vragen ;

• Goede voorbeeld stimuleren.







Planning
5/5
• 26 september ‘18: Bespreking contouren regeling cie Duurzaamheid

• 21 november ‘18: PS-voorstel cie Duurzaamheid

• 19 december ‘18: Besluitvorming PS

• Januari ‘19: Ter inzage legging

• Q1 2019: Inwerkingtreding regeling



Zon voor asbest-regeling
1/3

Doel: 

•Kader om provinciale bijdrage aan projecten vorm te kunnen geven

•Initiatiefnemers inspireren en richting geven

Doelgroep:

•Burger

•Bedrijven & instellingen (ook woningbouwcoöperaties)

•Energiecoöperaties



Uitgangspunten 
subsidieregeling 2/3
• Bijdrage asbestverwijdering mits zonnepanelen plaatsen
• Te plaatsen vermogen koppelen aan te verwijderen asbest
• Bedrag per m2 te verwijderen asbest in combinatie met aan te leggen zon in 

overleg met gemeente bepalen.
• Per adres maximaliseren op € 25.000,- 
• Stapelen van subsidie toestaan
• Pilot van twee jaar 
• Subsidieplafond totaal € 1,5 miljoen
• Jaar 1: € 0,5 mln 
• Jaar 2: € 1,0 mln

• Inwerkingtrede 1e kwartaal 2019 icm communicatie



Planning 
3/3
• 26 september ‘18: Bespreking contouren regeling cie Duurzaamheid

• 21 november ‘18: PS-voorstel cie Duurzaamheid

• 19 december ‘18: Besluitvorming PS

• Januari ‘19: Ter inzage legging

• Q1 2019: Inwerkingtreding regeling





Contouren PS-voorstel
• Algemene publiekscampagne nut & noodzaak energietransitie 

• Gefaseerde, langdurige campagne
Fase 1: 
•Vanuit alle partners Flevolandse Energieagenda
•Algemene campagne (niet in vaarwater gemeenten)
•Versterking Energieloket Flevoland alleen bovenlokale activiteiten

Fase 2
•Meer specifieke campagne complementair aan inzet gemeenten en andere partners

• Omvang budget fase 1 € 350.000





Reserve opgave Duurzame 
Energie
€ 7,0 miljoen voor 2018/2019:

•€ 2,0 miljoen voor Expertisecentrum

•€ 0,5 miljoen voor provinciale bijdrage aan projecten (afwegingskader) 

•€ 0,35 miljoen voor Flevolandse communicatiecampagne (fase 1)

•€ 1,5 miljoen voor Asbest voor Zon
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