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Voorgesteld besluit
1. Deelnemen in de uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie in 2021 en 2022.
2. De geldelijke bijdrage van de gemeente Noordoostpolder in de PPS beperken tot een bijdrage van
€ 16.000 in het jaar 2021 en € 15.000 in het jaar 2022 alsmede de inzet in uren van 50 uur per jaar
(2021/2022).
3. De financiële consequenties verwerken in de tweede kwartaal begrotingswijziging van 2021
4. De raad informeren.
Inleiding
Het project de ‘slimme’ buitenweg onderzoekt kansen voor hernieuwbare energie in het buitengebied.
Er wordt specifiek naar de gehele energiehuishouding van het agrarisch bedrijf (elektrisch,
verwarming, vervoer, opwek en opslag) in haar omgeving gekeken. Het project is geïnitieerd vanuit
het Netwerk Energieneutraal en kan aansluiten bij de landelijke publiek-private samenwerking (PPS)
Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie. De gemeente en provincie Flevoland ondersteunen
dit project en aansluiting bij deze publiek-private samenwerking verdiept en verbreedt het onderzoek.
Doelstelling
Energietransitie in de Noordoostpolder.
Argumenten
1.1 Energietransitie in onze gemeente is gebaat bij extra onderzoek naar kansen in de landbouw.
Als plattelandsgemeente zijn innovaties in de landbouw voor energie- en CO 2-besparing van belang
om tot een succesvolle energietransitie te komen. Dit project komt voort uit de praktijk van de
Noordoostpolder. Door aan te sluiten bij deze PPS wordt gedurende twee jaar gericht onderzoek
gedaan waarbij business cases voor het verduurzamen van het buitengebied ontwikkeld worden.
1.2 Het Netwerk kan niet als rechtspersoon optreden en daarom treedt de gemeente op als partner in
de PPS.
Het Netwerk Energieneutraal is de partij die de werkzaamheden voor het project uitvoert. De publiekprivate samenwerkingsovereenkomst kan alleen door een rechtspersoon ondertekend worden. De
gemeente is een van de grondleggers van het Netwerk en levert de coördinator. Daarom zijn wij een
logische partij om als partner in deze samenwerking op te treden.
2.1 De bijdrage zorgt voor een vliegwieleffect.
Aansluiting van dit lokale project bij deze PPS, waar onder andere Wageningen Universiteit en LTONoord in participeren, zorgt voor meer mogelijkheden en middelen. De PPS wordt financieel
ondersteund vanuit het landelijke topsectorenbeleid en ook provincie Flevoland doet een substantiële
bijdrage aan het project. Omdat ook andere projecten onderdeel van de samenwerking zijn, beschikt
het Netwerk Energieneutraal na afloop ook over de uitkomsten hiervan.
De bijdrage is € 16.000 in 2021 en € 15.000 in 2022. Hiervan draagt de provincie Flevoland € 12.000
per jaar bij. De netto bijdrage van de gemeente bedraagt respectievelijk € 4.000 in 2021 en € 3.000 in
2022 vindt plaats ten laste van de reeds opgenomen budgetten in de programmabegroting en
perspectiefnota 2021-2024 voor duurzaamheid en energietransitie.

3.1 De uitgaven van de gemeente en ontvangsten vanuit de provincie moeten worden opgenomen in
de programmabegroting
De gemeenteraad besluit in de tweede kwartaal begrotingswijziging 2021 over het beschikbaar stellen
van de verkregen middelen vanuit de provincie Flevoland voor dit specifieke project.
Kanttekeningen
1.1 De uitvoering van dit project is een aangelegenheid van het Netwerk Energieneutraal.
Het Netwerk Energieneutraal heeft geen rechtspositie om aan deze samenwerking deel te nemen.
Aansluiting is gewenst voor het project en daarom treedt de gemeente op als samenwerkingspartner.
Verplichtingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en daarmee zijn de risico’s beperkt
tot de gemeentelijke bijdrage die hierin opgenomen is.
Planning/Uitvoering
Het Netwerk Energieneutraal is de uitvoerder van het project. De bijgedragen uren worden gemaakt
door de coördinator van het Netwerk Energieneutraal. De coördinator is in dienst van de gemeente.
Provincie Flevoland draagt in totaal € 24.000 bij en de gemeente in totaal € 7.000 vanuit het
bestaande budget voor duurzaamheid.
Provincie Flevoland
Gemeente NOP
Totaal
Gemeente NOP uren

2021
12.000
4.000
16.000

2022
12.000
3.000
15.000

50

50

Bijlagen
1. Samenwerkingsovereenkomst uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel voor de
energietransitie

