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Beantwoording statenvragen SOPLUS energietransitie

Geachte mevrouw Kost,
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van SOPLUS
over de energieagenda zoals ingediend op 22 mei 2018.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 5 juni
2018.
Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris
de voorzitter.

fw. drs T. van der Wal
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PROVINCIE FLEVOLAND
Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van SOPLUS over de energieagenda, ingediend op
22 mei 2018, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals
vastgesteld op 5 juni 2018 (2245329).

1.
Is het college het met de fractie van SOPLUS eens dat er nog geen besluitvorming in de
Staten heeft plaats gevonden over de Flevolandse Energieagenda?
In de door uw Staten op 8 november 2017 vastgestelde Omgevingsvisie Flevolands Straks, meer
specifiek de strategische hoofdopgave verwoord in de Startnotitie Duurzame Energie is de koers
uitgezet hoe de provincie op regionale schaal een bijdrage wil leveren aan de energietransitie. In de
door Provinciale Staten vastgestelde startnotitie wordt over de energieagenda het volgende
vermeld: "ln de eerdere fase van de Omgevingsvisie is met partijen in de regio al gestart met de
ontwikkeling van een regionale energieagenda. De regionale agenda bevat de gezamenlijke ambitie
met de partners. Deze agenda bevat naast de gemeenschappelijke ambitie voor de lange termijn de
maatregelen en acties die de partijen alleen of in gezamenlijkheid op de korte termijn gaan
ondernemen, bijvoorbeeld convenant gasloze bouw. In principe is de energieagenda een
groeimodel". Er heeft dan ook door Provinciale Staten besluitvorming plaatsgevonden over het
karakter van de energieagenda en uitgesproken dat het een gezamenlijke ambitie is met de
partners.
2.
Bent u het met de fractie van SOPLUS eens dat de vaststelling van de Flevolandse
Energieagenda een bevoegdheid van Provinciale Staten Is?
Met de ondertekening van de Flevolandse Energieagenda geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan
de koers die door Provinciale Staten in de op 8 november 2017 vastgestelde Omgevingsvisie
Flevoland Straks, meer specifiek de strategische hoofdopgave Duurzame Energie en de startnotitie
heeft uitgezet. Omdat Provinciale Staten door het vaststellen van de koers het kader hebben
aangegeven, zijn Gedeputeerde Staten gelet op de bevoegdheidsverdeling zoals die uit de
Provinciewet voortvloeit (Gedeputeerde Staten zijn binnen de door Provinciale Staten vastgestelde
kaders tot uitvoering over te gaan) bevoegd om de Flevolandse Energieagenda vast te stellen.
3.
Is het college het met de fractie van SOPLUS eens dat het college met de trom voor het
orkest uitloopt als voor besluitvorming de Flevolandse Energieagenda met externe partijen wordt
ondertekend?
Nee , omdat met het ondertekenen van de Flevolandse energieagenda uitvoering wordt gegeven aan
de koers die Provinciale Staten bij vaststelling van de Omgevingsvisie Flevoland Straks en de
startnotitie heeft vastgelegd. Overigens wordt met het ondertekenen van de Flevolandse
Energieagenda door de betrokken partijen alleen aangegeven dat:
- zij de ambitie hebben om op hun eigen wijze uitvoering te geven aan de energietransitie
- zij meerwaarde zien op de volgende terreinen:
- leren van elkaar
- afstemmen en ondersteunen
- benutten van schaalvoordelen
In deze Flevolandse Energieagenda zijn vijf sporen genoemd die voortlvloeien uit de door
Provinciale Staten vastgestelde Omgevingsvisie. Daarbij is aangegeven dat daarvoor een
uitvoeringsprogramma wordt voorbereid door de bestuurders. Op 31 januari heeft de Commissie
Duurzaamheid hierover gesproken. Deze bespreking heeft het College geen aanleiding gegeven het
document inhoudelijk nog te wijzigen. Over het provinciale bijdrage in het uitvoeringsprogramma
worden Provinciale Staten betrokken, onder meer via de notitie Raamwerk Duurzame Energie.

4.
Is het college het met de fractie van SOPLUS eens dat het college eerst de opvattingen in
de commissie duurzaamheid de beleidsmatige dient te pellen van de notitie Raamwerk Duurzame
Energie?
Nee, zie eerdere antwoorden.
5.
De resultaten van de bespreking uit de commissie mee te nemen In de notitie Raamwerk
Duurzame Energie en daarna (na 7 juni) pas tot ondertekening over kan worden gegaan met
externe partijen?
Nee, zie eerdere antwoorden
6.

ts het college het met de fractie van SOPLUS eens dat dit de volgorde der dingen is?

Nee, zie eerdere antwoorden.

