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Emmeloord, 20 augustus 2019 

 

Onderwerp 

Startnotitie RES 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

 

1. Kennis nemen van de startnotitie RES 

2. Richtinggevende uitspraken doen voor het opstellen van de concept-RES en RES 

1.0 

3. Niet langer jaarlijks een uitvoeringsprogramma duurzaamheid opstellen 

 

Inleiding 

Tijdens een themabijeenkomst op 12 februari jl. is de commissie Woonomgeving 

geïnformeerd over de ontwikkelingen, die op de gemeente afkomen op het gebied van de 

energietransitie. Deze ontwikkelingen zijn daarnaast op een rij gezet in een 

informatienota, die als bijlage bij het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 was 

gevoegd. 

Eén van de belangrijke ontwikkelingen is het in regionaal verband opstellen van een 

Regionale energiestrategie (RES).  De startnotitie, die nu voorligt, vormt de basis voor de 

op te stellen concept-RES en RES 1.0. De notitie geeft aan hoe regionale partners als 

RES-regio met elkaar gaan samenwerken en tot een RES gaan komen. 

 

De startnotitie is tot stand gekomen na diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen. 

Ook is gebruik gemaakt van kennis in andere regio’s, maatschappelijke partners en het 

nationaal programma RES.  

Bestuurlijk wordt de startnotitie door de colleges van provincie, gemeenten en dagelijks 

bestuur van het waterschap behandeld, die de startnotitie vervolgens voorleggen aan 

Provinciale staten, gemeenteraden en algemeen bestuur.  

 

Zowel de RES als de nog op te stellen Transitievisie Warmte vormen strategische 

plannen, die het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid de komende jaren in belangrijke 

mate gaan bepalen. Daardoor is naar ons idee het opstellen van een 

uitvoeringsprogramma duurzaamheid overbodig geworden. Daarom stellen we in deze 

nota voor niet langer jaarlijks een uitvoeringsprogramma duurzaamheid op te stellen.  

 

Doelstelling 

De Startnotitie heeft tot doel de samenwerking in Flevoland vorm te geven, zodat de 

regio een goede start kan maken met het opstellen van de RES. 

 

Argumenten 

 

1.1 De RES is een regionale samenwerking  

De RES is een gezamenlijk proces waarbij van onderop wordt gewerkt aan een regionaal 

bod als bijdrage aan de nationale opgave voor CO2-reductie. De verschillende overheden 
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in Flevoland staan samen aan de lat en daarom wordt de Startnotitie behandeld in de 

Staten, Raden en Algemeen Bestuur.  

 

1.2 De Startnotitie RES is een bestuurlijk akkoord 

In de governance is afgesproken dat na ambtelijke en bestuurlijke goedkeuring, alle 

bevoegde gezagen de Startnotitie voorleggen aan hun volksvertegenwoordiging. Om die 

reden wordt nu de Startnotitie aan u voorgelegd. 

 

1.3 Het opstellen van de RES is afgesproken in het interbestuurlijk programma (IBP) en 

Klimaatakkoord 

Deze startnotitie beschrijft de aanpak voor de gezamenlijke inzet van de koepels IPO, 

VNG en UvW zoals afgesproken in het IBP en het Klimaatakkoord als uitwerking van de 

Klimaatwet.  

 

1.4 De startnotitie RES maakt duidelijk welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan 

de  RES Flevoland 

In de startnotitie zijn de uitgangspunten opgenomen, die gebruikt gaan worden bij het 

opstellen van het RES. Eén van de belangrijke uitgangspunten is dat voor het RES 1.0 

wordt uitgegaan van een bod dat voor het energieproducerend deel primair bestaat uit 

bestaand (ruimtelijk) beleid. In ons geval is dat het beleid zoals beschreven in het 

beleidskader voor zonneweides (Zon in de Polder) en de structuurvisie. 

Een ander belangrijk uitgangspunt is betaalbaarheid, waarbij wordt gekeken naar de 

laagst mogelijke maatschappelijke kosten en wordt gestreefd naar 

woonlastenneutraliteit. 

 

2.1    De gemeenteraad wordt vroegtijdig betrokken bij de RES Flevoland 

Deze startnotitie vormt het begin van het proces om tot een regionale energiestrategie te 

komen. Wensen vanuit de gemeenteraad, die nu worden ingebracht, kunnen daarom 

goed een plek krijgen in de ontwikkeling van de concept-RES en de RES 1.0.  

 

3.1  Strategische plannen in de vorm van een RES en een Transitievisie Warmte maken 

een uitvoeringsprogramma duurzaamheid overbodig. 

Bij vaststelling van de visienota ‘Noordoostpolder energieneutraal’ op 23 januari 2017 

besloot de gemeenteraad ook dat jaarlijks aan de raad een uitvoeringsprogramma moet 

worden voorgelegd (amendement 2017-01-10d).  Reden hiervoor was dat de visienota 

‘Noordoostpolder energieneutraal’ onvoldoende concrete doelstellingen bevat en een 

strategisch plan ontbreekt. 

Twee ontwikkelingen bepalen de komende jaren in belangrijke mate het gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid. Dit zijn de regionale en lokale uitwerking van het landelijk 

klimaatakkoord in de vorm van een RES en het aardgasvrij maken van de gebouwde 

omgeving aan de hand van een transitievisie warmte (TVW).  

Zowel RES als TVW zijn strategische plannen met concrete doelstellingen voor 2030 en 

2050. Zowel bij het opstellen als uitvoering van deze plannen wordt de raad betrokken 

en geïnformeerd. De raad kan daarmee nog steeds invulling geven aan haar 

kaderstellende rol. 

 

3.2 Uitvoering van het duurzaamheidsbeleid maakt onderdeel uit van de jaarlijkse 

budgetcyclus 

Als onderdeel van het programma Fysieke leefomgeving zijn het duurzaamheidsbeleid, 

de ambitie energieneutraal in 2030 en bijbehorende actiepunten opgenomen in de cyclus 

van perspectiefnota, programmabegroting, voortgangsrapportages en jaarrekening. Ook 

dit maakt het opstellen van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid overbodig. 

 
3.3 Het vaststellen van een uitvoeringsprogramma betreft geen wettelijke verplichting. 

In 2013 verviel de wettelijke verplichting uit de Wet milieubeheer tot het vaststellen door 

de gemeenteraad van een milieuprogramma (= uitvoeringsprogramma). Reden hiervoor 

was dat de functie van het milieuprogramma is overgenomen door buitenwettelijke 
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werkprogramma's en door het opnemen van de uitvoering van milieutaken in de 

gemeentelijke begroting. 

   

Planning/Uitvoering 

De planning is er op gericht dat er in het najaar 2019 een vastgestelde startnotitie ligt. 

Dit moment komt overeen met het verwachte moment van ondertekening van het 

landelijk klimaatakkoord. Zo organiseert de VNG eind november een Buitengewone 

Algemene ledenvergadering, waar het Klimaatakkoord ter besluitvorming wordt 

voorgelegd aan gemeenten. 

Na ondertekening van het klimaatakkoord start formeel het RES proces. De regio's 

hebben vanaf dat moment 6 maanden de tijd om hun concept-RES op te stellen en 18 

maanden om het RES 1.0 op te stellen. Beiden documenten zullen ook worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

  

Bijlagen 

 

Startnotitie 

Samenvatting startnotitie 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : J.W. Simonse 

Steller : de heer M.J. Ribbink; 06 13 32 95 92; 

m.ribbink@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019, no. 

19.0001388; 

 

 

B E S L U I T: 

 

 

1. Kennis te nemen van de startnotitie RES; 

2. Richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de concept-RES en 

RES 1.0; 

3. Niet langer jaarlijks een uitvoeringsprogramma duurzaamheid op te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 23 september 2019. 

De griffier,             de voorzitter, 


