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Conform de afspraken in het seniorenconvent wordt het rekenkameronderzoek ‘Energie in 

Transitie’ oordeelsvormend geagendeerd in deze commissie met een Statenvoorstel. 

Hierop volgt agendering in PS met een weergave van het commissieadvies, indien relevant ook in 

de beslispunten. Dit zal door uw commissiegriffier verzorgt worden. 

 

Tijdens de commissie behandelen we onder andere de volgende aanbevelingen van de 

Randstedelijke Rekenkamer aan PS: 

a. Geef invulling aan uw kaderstellende rol door ambities te formuleren voor zowel korte als 

lange termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het totstandkomingsproces van deze 

ambities. 

b. Geef ruimte aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als gevolg van de dynamiek zijn 

niet alle opties/mogelijkheden op voorhand te voorspellen. 

c. Verzeker u, naast de verantwoordingsinformatie die u van GS ontvangt, via procesinformatie 

dat het proces goed verloopt. 

d. Pak uw rol als ambassadeur door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces. 

 

 

Ad a)  
Geef invulling aan uw kaderstellende rol door ambities te formuleren voor zowel korte als lange 

termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het totstandkomingsproces van deze ambities. 

 

Reactie GS: 

Gedeputeerde Staten merken op dat in deze fase van voorbereiding van energieprogramma's nog 

niet zonder meer kan worden gesteld dat de programma's zullen leiden tot een gezamenlijk 

programma. Wel zal er een totaalbeeld ontstaan van de gezamenlijke ambities en van de inzet van 

de diverse regio's.  

De aanbeveling om ambities te formuleren voor zowel korte als lange termijn ligt volgens GS voor 

de hand. Vooral in de voorbereiding en besluitvorming van de Regionale Energiestrategie mag van 

Provinciale Staten worden verwacht dat zij - waar mogelijk aan de voorkant van het proces – 

aangeven: 

- welke bijdrage deze regio kan leveren aan de energietransitie en  

- welke regionale belangen behartigd moeten worden en  

- welke inbreng deze regio niet levert. 

 

De RESsen moeten in juni 2019 in concept gereed zijn. Het formuleren van ambities (met daarbij 

de bijdrage die Flevoland wel en niet kan leveren aan de energietransitie en welke regionale 

belangen behartigd moeten worden) kan in een integrale commissie op 10 april en/of 15 mei 2019 

plaatsvinden. 
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Ad b) 

Geef ruimte aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als gevolg van de dynamiek zijn niet 

alle opties/mogelijkheden op voorhand te voorspellen. 

 

Reactie GS: 

Gedeputeerde Staten werken momenteel aan een proces met de betrokken partijen. Daarin gaat 

het verkrijgen van draagvlak voor de aanpak en de te maken keuzes boven het stellen van 

ambitieuze doelen. Zij nemen zich voor dat de uitkomst van dit proces een realistisch regionaal 

aanbod is dat wordt gedragen door de partners van de RES. Zij onderschrijven dat er vervolgens 

ruimte moet zijn voor partijen om de uitvoering ter hand te nemen. 

 

In het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer staat: ‘De rol en positie van Provinciale Staten 

(PS) is bij gezamenlijke programma’s, waarbij de provincie niet de enige partij is die doelen 

formuleert en middelen inzet, een andere dan bij een eigen programma. Dit betekent dat PS na 

het stellen van kaders voor de ambities en de middelen, ruimte moeten bieden aan GS om samen 

met partners nader invulling te geven aan de energietransitie’. 

 

De agendacommissie stelt voor GS te verzoeken om in juni 2019 PS te informeren over de stand van 

zaken ten aanzien van de nadere invulling van de energietransitie.  

 

 

Ad c) 

Verzeker u, naast de verantwoordingsinformatie die u van GS ontvangt, via procesinformatie dat 

het proces goed verloopt. 

 

Reactie GS: 

Gedeputeerde Staten vinden het van belang dat Provinciale Staten zich vooral richten op het 

volgen van het proces; ‘op dat proces kunnen zij kwalitatief sturen en de ingeslagen koers 

bewaken. Gedeputeerde Staten kunnen daarvoor de benodigde informatie verstrekken’. 

 

De controlerende rol van PS komt tot uitdrukking in het volgen van het proces. Procesinformatie 

kan door GS verstrekt worden (bijv. in juni en december 2019) over: zitten de goede partijen aan 

tafel, worden procesdoelen gehaald en doet iedereen mee. 

Daarnaast kan via rapporteurschap gekozen worden voor informatie over het proces.  

 

 

Ad d) 

Pak uw rol als ambassadeur door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces. 

 

U kunt het belang van de energietransitie onderstrepen door uw betrokkenheid bij het 

gezamenlijke proces te tonen. 

 

 

 

      


