
1e concept 

Voortgangsrapportage 
         monitoring & evaluatie 



Uitgangspunten  
• Grip op sturing – prioriteren op effectiviteit  

– Aan welke knoppen kan de provincie (PS/GS) draaien 

• Verantwoording van ingezette provinciale middelen 
• Zicht op bereikt resultaat en (maatschappelijke) effecten 

– Van provinciale inzet 
– Van gezamenlijke inspanning als regio (eventueel in relatie tot andere regio’s) 

• Indicatoren en concrete doelstellingen in samenhang ontwikkelen 
– Maatregelen in relatie tot algemene doelstelling (CO2 neutraliteit ’30 en ‘50) 

• Met deze opzet aansluiten bij landelijke monitoringssystematiek in het 
kader van het klimaatakkoord en RES 

– Dubbel werk voorkomen 
– Ontwikkelen gezamenlijke taal 
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Energieneutrale  
steden & dorpen 

Ruimte voor Energie Goed voorbeeld 

Middenbestuur-
positie 

Participatieve en netwerkende 
overheid (zorgvuldig proces) 

Rechtmatige overheid Presenterende overheid 

Primair middel Flevolandse Energieagenda 
(provinciale inbreng) 

Beleid voor wind, zon op land 
en ruimte voor geothermie 

Provinciale organisatie  

Leidend 
principe 

Provincie maakt mogelijk Mogelijk maken door 
invulling bevoegdheden 

Ambitieus doen wat kan 

Invulling Maatwerk 
      Separate voorstellen 
      Afwegingskader voor inzet     
middelen voor business case 
ontwikkeling, kennisdeling en 
procesondersteuning 

Regioplan Wind 
Structuurvisie Zon 
Experimenten Geothermie  

Actieagenda Goed 
voorbeeld 

Provinciale aanpak 



Voortgangsrapportage 
          monitoring & evaluatie 
3 onderdelen 
• (Voortgang) vermindering CO2 uitstoot en opgewekte duurzame energie 

– Regionale bijdrage (RES) aan nationale opgave (klimaatakkoord) 

• Samenwerkingsverband Flevolandse Energieagenda 
– Boekt regio vooruitgang door FEA? 
– Programmamanagement; inspiratie en delen  

• Doet de provincie de goede dingen goed? 
– Bijdrage aan Flevolandse Energieagenda (ESD) – voor partners mogelijk maken 
– Rechtmatige/beleidsmatige kaders (RvE)  
– Eigen prestatie in het Goede Voorbeeld (GVB) 
 

 

 

Landelijk (RES) 

Regionaal 

Provinciale  
bijdrage 



Monitoring & Indicatoren 
• Landelijk: momenteel ontwikkeling landelijke datasets t.b.v. vergelijkbare 

en optelbare data van verschillende RES-regio’s  
• Regionaal (FEA): ontwikkeling gezamenlijk proces (waardedrijvers en KPI’s) 
• Provincie: 

– Bijdrage aan Flevolandse Energieagenda (ESD) – voor partners mogelijk maken 
• Mogelijk maken voor partners 
• Programmamanagement FEA 

– Rechtmatige/beleidsmatige kaders (RvE) 
• Voortgang zon, wind en geothermie  

– Eigen prestatie in het Goede Voorbeeld (GVB) 
• Voortgang actieagenda (route naar ‘busines as usual’) 

– Indicatoren kunnen zowel Kwantitatief (CO2, MW, pJ), als kwalitatief / verhalend, 
financieel (verdieping P&C) zijn 

 





Monitoringsindicatoren 

Indicatoren provinciale inzet (3)  Indicatoren landelijke lijn (1) 

Bij het Regioplan Wind: 
• Hoeveel (%) windmolens in lijnopstelling? 
• Hoeveel (%) oude windmolens 

gesaneerd? 
• Wat is de economische impact van 

 het regioplan? 

• Hoeveel PJ energie verbruiken we 
als provincie? 
 

• Hoeveel PJ hernieuwbare energie 
wekken we als provincie op?  
 

• Hoeveel ton CO2 stoten we uit als 
provincie? 

Indicatoren regionale doelen (2)  

• Stakeholdersonderzoek gericht op het  
samenwerkingsaspect van de FEA. 

• Resultaat van subsidieregelingen 
 
 
 

Voorbeelden van indicatoren, behorend bij de drie niveaus:  



Energiebehoefte Flevoland, 2016 & 2050 
Pre-RES 

Energiebehoefte Flevoland 2016  

  
Gebruik 

Warmte 14,2 PJ 
Elektriciteit 6,9 PJ 
Mobiliteit  14,9 PJ 
  

Totaal 36,0 PJ 
  

Aandeel duurzame opwek 
Biobrandstoffen 0,30 PJ 
Windenergie 7,10 PJ 
Zonnestroom  0,25 PJ 
Biomassa 0,71 PJ 
Bodemenergie warmte 0,06 PJ 
Biogas 0,40 PJ 
  
Totaal 8,82 PJ  
 

Energiebehoefte Flevoland 2050  

  
Gebruik 

Warmte, elektriciteit en mobiliteit 51,5 PJ 
- Waarvan bunkerbrandstoffen luchtvaart 10,0 PJ 

  
Totaal, na aftrek bunkerbrandstoffen 41,5 PJ 

  
Aandeel duurzame opwek 

Windenergie 17,8 PJ 
Zonne-energie 15,0 PJ 
Biomassa 1,3 PJ 
Bodemenergie warmte 1,0 PJ 
Biogas 1,7 PJ 
  
Totaal 
 
 
Minimale besparing 
Maximale besparing 

36,8 PJ  
 

Aandeel energiebesparing 
4,7 PJ 

18,5 PJ 
 



Nationale opgave voor 2030 
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