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Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de bijgevoegde ‘Governance RES Flevoland’.  
2. De Commissie Woonomgeving informeren 

 

Inleiding 

Halverwege 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten: de 

Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs. Met name op 

het gebied van duurzame elektriciteit en gebouwde omgeving moeten veel van de 

afspraken in de regio tot uitvoering komen.  

Belangrijke basis daarvoor zijn de Regionale Energiestrategieën (RES). Nederland is 

opgedeeld in dertig regio’s, die samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties vertalen hoe de nationale afspraken over duurzame energie-opwekking 

regionaal ingevuld worden. De provincie Flevoland vormt één van deze 30 regio’s. 
 

Op dit moment is de vaststelling van de governance RES Flevoland aan de orde. De 

gemeente Noordoostpolder participeert in de RES-Flevoland. In de governance RES-

Flevoland (zie bijlage) wordt beschreven hoe de betrokken partijen samenwerking en 

besluitvorming willen organiseren in Flevoland. 

In deze governance moet voldaan worden aan de uitgangspunten, zoals die voor alle 

regio’s gelden. Op punten is er vrijheid om de governance in te vullen. Daarbij is van 
belang hoe inzichtelijk gemaakt wordt hoe maatschappelijk draagvlak is georganiseerd 

en hoe bestuurlijk draagvlak is georganiseerd.  

De voorgestelde governance RES-Flevoland sluit zo goed mogelijk aan bij de structuren, 

die al bestaan in Flevoland.  

 

Doelstelling 

Afspraken vastleggen over regionale besluitvorming en samenwerking om te komen tot 

een RES Flevoland. 

 

Argumenten 

 
1.1 Het vaststellen van een regionale energiestrategie vraagt om regionale afspraken 
over wie waarover besluit. 

Het is goed om bij de start van het proces duidelijk afspraken te maken hoe de RES 

bestuurlijk wordt geborgd, hoe maatschappelijk draagvlak wordt geborgd en hoe de RES 

ambtelijk wordt uitgewerkt.  

 

Samengevat geeft de bijgevoegde ‘Governance RES Flevoland’ aan dat: 
 

 12 maanden na ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord een product RES 

1.0 moet worden opgeleverd. Dit omvat onder andere het aanbod van de regio tot 

2030 ten aanzien van elektriciteit, gas en warmte, waarbij concrete zoekgebieden 

worden aangegeven voor het opwekken van zon, wind, (duurzame) warmte en 

duurzame gassen; 



 binnen zes maanden na ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord een 

concept RES moet worden opgeleverd, waarin een regionale invulling wordt 

gegeven van het op te stellen vermogen in MW voor hernieuwbare energie op 

land; 

 bij besluitvorming over de RES sprake moet zijn van betrokkenheid van 

gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Vergadering van heemraden;  

 de bestuurlijke besluitvorming wordt voorbereid door het 

Portefeuillehoudersoverleg RES. Dit bestaat uit de betrokken wethouders, de 

betrokken gedeputeerde en de betrokken heemraad. Dit 

portefeuillehoudersoverleg wordt voorgezeten door de gedeputeerde; 

 de stukken voor dit portefeuillehoudersoverleg worden voorbereid in een 

ambtelijke werkgroep RES. 

 
1.2 De voorgestelde governance heeft het akkoord van de betrokken portefeuillehouders  

Deze governance is in een op 4 maart 2019 gehouden bestuurlijk overleg tussen de 

gedeputeerde, de wethouders en heemraad geaccordeerd. Ook is het voorgelegd  

aan het bestuurlijk overleg FEA (Flevolande Energie Agenda). Daarbij is de afspraak 

gemaakt, dat de voorgestelde governance ter vaststelling aan alle colleges wordt 

voorgelegd. 

 

Planning/Uitvoering 

De planning is erop gericht om de nieuwe governance begin mei 2019 in werking te laten 

treden. In de zomer 2019 (na instemming met het Klimaatakkoord) zal de startnotitie 

RES (Plan van aanpak) worden opgesteld. Dit moet twaalf maanden na vaststelling van 

het Klimaatakkoord tot een RES 1.0 leiden, die is vastgesteld door de gemeenteraden, 

Provinciale Staten en de Algemene vergadering. 

 

Bijlagen: 

1. Governance RES Flevoland  

 


