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Stand van zaken
• Versterking opgave Duurzame Energie 2018 

• Volledig benut

• Publiekscampagne Duurzame energie & Energieloket
• Eerste aanzet in vierde kwartaal laat goede resultaten zien voor 2019

• Werving medewerkers

• EEF: Expertisecentrum Energie Flevoland (DE-on) 
• Voorbereidingen in volle gang

• Formele start voor verkiezingen

• Subsidieregeling Bevorderen initiatieven energietransitie 
• Ligt ter inzage vanaf 15 februari (start eerste tranche beoogd 16 april)

• Subsidieregeling Energiebesparing in plaats van asbestdak
• Ligt ter inzage tot 28 februari (beoogd van start per 1 april)

• Het goede voorbeeld
• Uitvraag verbindingsofficieren



Besteding reserve
PS-voorstellen Duurzame Energie 2018
• Versterking opgave Duurzame Energie 2018 350.000

• Publiekscampagne Duurzame energie & Energieloket 708.000

• EEF: Expertisecentrum Energie Flevoland (DE-on)  1.950.000

• Subsidieregeling Bevorderen initiatieven energietransitie 500.000

• Subsidieregeling Energiebesparing in plaats van asbestdak 1.700.000

• Het goede voorbeeld 448.500

Reserve Duurzame Energie 7,3 miljoen

Restant 1.643.500



Energieneutrale
organisatie

Mogelijkheden voor en achter de meter 
en via slim inkopen

2019:

• Inkoopcollectief van 8 provincies voor 
5 jaar (groen & additioneel)

2019 & 2020:

• Diverse onderzoeken/ verkenningen

• Integrale afweging



Eerste kwartaal 2019

• 23 januari: IPO bestuur – bespreking van het 
Ontwerp van het Klimaatakkoord

• Voldoende vertrouwen onder voorbehoud?

• Januari t/m maart: doorrekening
• PBL: haalbaarheid (CO2)
• CPB: betaalbaarheid
• Overheden: uitvoerbaarheid 

(uitvoeringslastenonderzoek)

• Maart t/m mei: appreciatie Kabinet, debat Tweede 
Kamer, IPO en andere partners in gesprek met 
achterban over doorrekening

• Zomer 2019: besluitvorming IPO Bestuur na 
consultatie Provinciale Staten



Stand van zaken RES Flevoland
4/3 PFO Duurzaamheid: 
(gemeenten, waterschap, provincie)

1 - Vaststellen Eindrapport bestuurlijke ronde  
2 - Vaststellen Rapportage Beleidsanalyse
3 - Voorgenomen besluiten

• Governance RES-proces inclusief RES Stuurgroep 
• Planning RES-proces
• Projectleiding RES-proces

18/3 BO FEA (alle FEA-partners) Bespreken voorgenomen besluiten

Voor 1 april: Schriftelijke ronde PFO Duurzaamheid op definitieve 
stukken

Voor 1 mei: Besluitvorming door colleges

6/5 PFO Duurzaamheid Laatste keer oude stijl
Start nieuwe governance inclusief stuurgroep RES
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Beoogde nieuwe partners: Centrada, Patrimonium Urk, Goede Stede, Mercatus, Harmonisch wonen  en Engie Nederland 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj7DCDmbwxk
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