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Kern mededeling:

Op 20 juni 2018 hebben uw Staten bij motie D23 (zie bijlage) ons college verzocht om bij alle voorstellen met betrekking tot energietransitie projecten een
paragraaf op te nemen met een uitwerking van de mogelijkheden voor participatie van burgers en bedrijven. Deze mededeling geeft een overzicht van de wijze
waarop we participatie tot nog toe hebben Ingevuld per beleidsveld of regeling
en dient ter afdoening van deze motie. In toekomstige voorstellen met betrekking tot energietransitie projecten wordt ook een paragraaf opgenomen met een
uitwerking van de mogelijkheden voor participatie van burgers en bedrijven.
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T e r kennisname aan PS en
Mededeling:

Structuurvisie Zon:
Na het aannemen van de motie op 20 juni 2018 Is het beleidskader ten behoeve
van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied, de
'Structuurvisie Zon' vastgesteld door uw Staten (op 18 juli 2018). In de 'Structuurvisie Zon' Is aan de hand van zes bouwstenen aangegeven wat de provincie van
belang vindt In het beleid ten aanzien van het opwekken van grondgebonden
zonne-energie in het landelijk gebied. Eén van de bouwstenen Is 'Bouwsteen VI
Betrokkenheid en Draagvlak'. Deze bouwsteen schrijft voor dat de Flevolanders
moeten kunnen profiteren van een zonnepark. Dit kan bijvoorbeeld door financiële participatie mogelijk te maken, mede eigenaarschap, bijdrage aan zonneenergie op daken en/of door lokale initiatieven mogelijk te maken. Een initiatiefnemer geeft aan op welke wijze hij Invulling geeft aan deze bouwsteen. Iedere
aanvraag wordt door de provincie getoetst aan de bouwstenen.
Regioplan Wind:
In het vastgestelde beleid voor windenergie (zowel het Regioplan als het Omgevingsprogramma vastgesteld in juni 2016) Is omschreven onder welke voorwaarden het opwekken van nieuwe windenergie mogelijk wordt gemaakt. Naast de
verplichte sanering van bestaande windmolens en ruimtelijke voorwaarden voor
de realisatie van de nieuwe windmolens, zijn er ook voorwaarden voor participatie gesteld. In het Regioplan Is concreet gesteld dat bewoners en ondernemers In
de gebieden In de gelegenheid gesteld moeten worden om financieel te participeren en te participeren In de planvorming. Daarnaast Is de afdracht van een gebiedsgebonden bijdrage voorwaarde voor het realiseren van een windpark. Initiatiefnemers moeten In projectplannen beschrijven hoe zij aan deze voorwaarden
voldoet. De beoordeling van de projectplannen Is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Over de uitkomst van de beoordeling informeert zij uw Staten per
project.
Een praktijkvoorbeeld van hoe de voorwaarde voor participatie reeds Is ingevuld
Is het Initiatief 'De Nieuwe Molenaars'. Dit betreft een groep burgers uit de regio
Zeewolde-Almere die een saneringsmolen hebben opgekocht. Hierdoor werken zij
mee aan groene energie In de buurt, denken mee met het Windpark Zeewolde en
ondernemen In windenergie.
Stimuleren Geothermie:
In Flevoland zijn nu twee aardwarmte-projecten. Belde In de Noordoostpolder.
En belde komen voort uit het POP-project "Duurzame Energie In de Noordoostpolder", waarin gekeken Is naar mogelijkheden voor verduurzaming van de energievoorziening In het glastuinbouwgebied. Eén van de mogelijkheden Is het
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toepassen van geothermie. Nadat de provincie een geologisch model voor het hele glastuinbouwgebied had laten maken, waaruit blijkt dat er een aantal 'warmtebellen' In de ondergrond zit, zijn
tuinders samen aan de slag gegaan. Samen hebben ze geïnvesteerd In het vormgeven van een geothermle-project. De provincie heeft ondersteund bij het doen van onderzoeken ten behoeve van de
nodige kennisopbouw over financieringsconstructies, put-ontwerp etc. Die kennis is in belde projecten toegepast. Via DE-on helpt de provincie bij de financiering van Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL).
Projecten als ACL zijn een goed voorbeeld van een vorm van participatie in de energietransitie
waarbij het initiatief door particulieren Is genomen en de provincie ondersteunt waar en waarmee
nodig.
Projecten / Regelingen
DE-on 6 Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF):
In maart 2019 Is het Energie Expertisecentrum Flevoland van start gegaan. Het Expertisecentrum is
een onafhankelijke adviseur voor bedrijven, groepen particulieren en gemeenten In de provincie
Flevoland. Zij kunnen advies krijgen of geld lenen om projecten op het gebied van duurzame energie van de grond te krijgen. Waar EEF gericht Is op initiatieven In de initiatiefase komt DE-on in
beeld wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een sluitende business case gerealiseerd kan worden. DE-on kan dan worden Ingeschakeld voor medefinanciering van het project. Het
bestaan van zowel EEF als DE-on zorgt voor meer gerealiseerde Initiatieven. Als financier van EEF
en DE-on stimuleert de provincie hierdoor meer Flevolandse bedrijven en bewonersinitiatieven om
te participeren In de energietransitie.
Energieloket:
Het Energieloket Flevoland helpt Flevolandse burgers en kleine ondernemers door onafhankelijk advies te geven bij vragen over o.a. energiebesparing of het zelf opwekken van duurzame energie. De
provincie levert een structurele financiële bijdrage aan het Energieloket. Daarnaast Is eind 2018
een extra financiële bijdrage geleverd vanwege een zichtbare toename In het aantal vragen geadresseerd aan het Energieloket. Middels deze bijdragen stimuleert de provincie meer Flevolandse
burgers en kleine ondernemers om te participeren In de energietransitie.
Van Asbest naar Duurzaam Dak:
Vanaf 1 april 2019 is de regeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2019-2020' opengesteld. Middels
deze regeling kunnen eigenaren die hun asbest dak willen saneren of reeds hebben gesaneerd na 11-2016, subsidie krijgen wanneer zij ook gaan Investeren in zonnepanelen (eventueel in combinatie
met Isolatie). Door het openstellen van deze subsidieregeling stimuleert de provincie meer Flevolanders om te participeren In de energietransitie.
Subsidieregeling Bevordering Initiatieven Energietransitie:
De Subsidieregeling Bevordering Initiatieven Energietransitie is opgezet om lokale initiatieven op
het gebied van de energietransitie te helpen ontplooien. Voorbeelden van dergelijke Initiatieven
zijn een voorlichtingsavond over energiebesparing voor een woonwijk of het aardgasvrij maken van
een straat. Door het openstellen van deze subsidieregeling stimuleert de provincie meer Flevolandse burgers en bedrijven om te partlciperen In de energietransitie.
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
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(In te vullen door deKiffier)

Participatie Energietransitie

Onderwerp:

9a

Agendapunt:

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectief nota 2019-2022
Nummer Statenvoorstel:

2223048

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

20 juni 2018

Constaterende dat:
in het college/akkoord en de omgevingsvisie is opgenomen dat Flevolanders en Flevolandse bedrijven moeten
kunnen participeren bij de energietransitie
Overwegende dat:
hier aan bij het regioplan V/ind voor Flevoland een invulling is gegeven

^

Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

bij alle voorstellen met betrekking tot energietransitie projecten, een paragraaf op te nemen met een
uitwerking van de mogelijkheden voor participatie van burgers en bedrijven.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

W.F. Mulckhuijse - Socialistische Partij
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Aldus beslotefTln de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
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