
 
Vragen RES 

Datum : 2 april 2020  

Geachte voorzitter van Provinciale Staten, 

In aanloop naar de behandeling (1e beeldvorming) van de concept RES wil de fractie van de 
VVD op basis van beelden uit de media, inzichten vanuit het Rijk (PBL) en lokale vragen de 
volgende vragen aan de gedeputeerde voorleggen.  

1. Op welke wijze is er regionaal (provincie) en (lokaal) uitvoering gegeven aan de 
motie ´Burgerparticipatie RES Flevoland´- het contact met de Flevolander.  
 

2. Kan de gedeputeerde uitleg geven over het proces en de genomen route als het 
gaat om de behandeling van de concept RES´(sen) die momenteel in de Raden 
van Flevoland worden behandeld. 
a. Wat is de reden dat de concept RES als laatste aan de Staten wordt 

voorgelegd; 
b. Kan de Staten in dit laatste stadium nog wel richting uitoefenen op hetgeen er 

wordt voorgesteld. 
 

3. Is de gedeputeerde bekend met de foutieve doorrekening van de kosten voor de 
huizen om deze van het gas af te halen. 
a. Wat betekent deze foutieve berekening voor de uitwerking van de concept 

RES? 
b. Kan de gedeputeerde uitleg geven over de besloten randvoorwaarden van de  

RES als het gaat om ´betaalbaarheid? 
c. Wat zijn de gevolgen voor de Flevolandse huishoudens? 

 
4. Op welke wijze is het RES-aanbod opgesteld? 

a. Is zon op dak hierin meegenomen? 
b. Welke aandeel hebben de grootschalige zon op dak projecten in de provincie 

Flevoland; 
c. Zijn er nog andere, nieuwe bronnen die in de RES-telling (bod) niet zijn 

meegenomen, zoals bijvoorbeeld de 30 hectare zonnepanelen bij de 
parkeervoorziening nabij het evenemententerrein bij Walibi? 

d. Als deze projecten wel worden geteld komt de provincie dan boven haar 
bijdragen van 13,5%? 
 

5. Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2019: 
a. Is de toename energieverbruik van maar liefst 29% in Flevoland enkel toe te 

schrijven aan de groei van het glastuinbouwgebied in de Noordoostpolder? 
b. Wat zijn de effecten van de ingebruikname van geothermie door één de 

glastuinders in 2019? 
c. Kan de uitleg van de voortgangsrapportage 2019 in aanloop naar de RES in 

een themabijeenkomst en/of beeldvorming worden meegenomen? Kan hierbij 
o.a uitleg worden gegeven over de grafiek figuur 8 op pagina 8 met daarbij de 
vraag om de lijnen door te trekken naar 2023 -> 2030.  



 
d. De WKO-systemen in woningen neemt hand over hand toe. Deze worden 

momenteel niet gemeten. Is dit naar de toekomst niet een belangrijke 
graadmeter waarvan ook de monitoring geborgd moet worden? 

e. In het coalitieakkoord staat dat vruchtbare landbouwgronden voor Zon op land 
worden ontzien. Kan de gedeputeerde uitleg geven over de context 
´landbouwgronden zoveel als mogelijk te ontzien´ zoals in de rapportage is 
verwoord.  

f. Op de site www.fea.nl zijn veel partners vertegenwoordigd. Welke partners 
zijn een vertegenwoordiging van onze inwoners en waar vinden we de 
bundeling van ondernemersverenigingen? 

g. Kan de evaluatie Zon op Land, de 1e 500 hectare, in lijn worden gebracht met 
de gestelde vragen en gebundeld worden in thematische uitleg, beeldvorming 
zodat dit als één geheel kan worden gehandeld?  

h. Wanneer vindt de 1e evaluatie plaats?  
 

6. In de rapportage zon op dak wordt voor asbest aangegeven dat een deel van het 
beschikbare budget inmiddels is opgegaan. Hoeveel aanvragen zijn er niet 
gehonoreerd omdat initiatiefnemers wel panelen willen verruilen voor asbest maar 
dit vanwege ontbrekende infrastructuur (elektriciteitsnet) dit op dit moment nog 
niet kunnen realiseren?  
 

In afwachting van de beantwoording en alvast bedankt, 

 

Henri van Ulsen  


