
De overheden in Flevoland (zes gemeenten, een 
waterschap en een provincie) werken samen aan de 
Regionale Energiestrategie (RES). De RES komt voort 
uit het aanbod van de koepels van gemeenten (VNG), 

provincies (IPO) en de waterschappen (UvW) aan het kabinet in 2017. Daarin gaven zij aan samen te 
willen bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Deze samenwerking heeft via het 
Klimaatakkoord vorm gekregen in de RES. In elke RES-regio werken gemeenten, provincies en 
waterschappen samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, bedrijfsleven en inwoners 
daarom aan de RES.

De RES leidt niet tot wijzigingen in de bestaande taken en bevoegdheden van overheden. 
Tegelijkertijd werken de overheden wel intensief met genoemde partners samen aan een complexe 
opgave, de energietransitie. Via de ‘vormvrije’ RES 1.0 zijn bestuurlijk bindende afspraken gemaakt 
over duurzame energie en de bovengemeentelijke warmtebronnen. Gemeenteraden, Provinciale 
Staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben de RES 1.0 vastgesteld en stellen in de 
vervolgfase waar nodig nieuwe of aangepaste kaders vast.

De regio’s zijn nu aan de slag met de uitvoering van de RES 1.0. In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat om goed zicht te houden op het doelbereik alle regio’s de voortgang systematisch elke twee jaar 
in beeld brengen en dit vastleggen in een document. Elke twee jaar bespreken gemeenten, 
provincies en waterschappen of de regio op koers ligt voor 2030. Dat beschrijven zij in een RES 
voortgangsnotitie. De regio’s leveren hun eerste RES voortgangsnotitie op 1 juli 2023. Dit document 
heeft geen kaderstellend karakter, het bevat geen nieuw beleid dat bekrachtigd dient te worden. 
Daarom kan worden volstaan met vaststelling van de voortgangsnotitie door de respectievelijke 
colleges van B&W, D&H en GS in de regio.

De RES 1.0 voor de Regio Flevoland bevat vanuit de lokale overheden inbreng van reeds vastgesteld 
beleid, waarmee de ruimtelijke voorwaarden worden geschapen voor de opwek van hernieuwbare 
energie. Flevoland is daarmee volop in uitvoering, er is op dit moment geen aanleiding voor het 
herzien van deze bestuurlijke afspraken. De gemeenteraden, het algemeen bestuur van het 
waterschap en provinciale staten zullen daarom niet al in 2023 een herijking van de RES in een RES 
2.0 ter besluitvorming voorgelegd krijgen. Wel zal de voortgangsnotitie toegezonden worden om een
overzicht te geven van wat de afgelopen periode gedaan en bereikt is.

De voortgang van de energietransitie vraagt tegelijkertijd om een politiek-bestuurlijke 
gedachtewisseling over een eventuele verdere ontwikkeling van de samenwerking. Daarom wordt in 
de tussentijd gewerkt aan de technische onderbouwing van zo’n gesprek met alle 
samenwerkingspartners. Zo is een digitaal kaartsysteem in de maak voor de ruimtelijk-technische 
beoordeling van een eventuele vraag naar (diverse vormen van) meer energieproductie en -opslag 
(zoals afgesproken in de RES 1.0). Ook worden de economische kansen die de energietransitie de 
regio te bieden heeft in kaart gebracht en is een digitale peiling onder Flevolanders gehouden hoe zij 
aankijken tegen de ambitie en de rolverdeling in de energietransitie. De gemeenteraden, het 
algemeen bestuur van het waterschap en provinciale staten zullen hierover gelijktijdig met de 
voortgangsnotitie RES Flevoland 2023 worden geïnformeerd.


