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Inleiding: 

In dit memo wordt een voorstel gedaan voor de ‘governance’ van de  RES Flevoland. Dit voorstel 

moet voor 1 mei 2019 zijn vastgesteld door de verschillende colleges en GS in Flevoland en moet na 6 

mei in werking treden.  

De RES vraagt intensieve bestuurlijke en ambtelijke inzet. In deze ‘governance’ wordt beschreven 
hoe in de RES-regio Flevoland samenwerking en besluitvorming wordt georganiseerd. De 

energietransitie is echter vooral een maatschappelijke opgave die niet kan slagen zonder draagvlak. 

In deze governance wordt daarom ook aangegeven welke maatschappelijke partijen sowieso een 

plek hebben in het RES proces. Daarbij geeft de governance ruimte voor andere partijen om zich aan 

te sluiten. De RES is een langjarige opgave. Met deze governance moet voortdurend actief gezocht 

worden naar partners en draagvlak. Tegelijkertijd biedt de governance relevante partners de 

mogelijkheid zich aan te sluiten.  

In Flevoland is de afgelopen jaren al veel in gang gezet om klimaatdoelstellingen te realiseren. In 

deze ‘governance’ wordt daarom zo goed mogelijk aangesloten op structuren die al bestaan in 

Flevoland. Daarbij is bij het opstellen gebruik gemaakt van de Handreiking Regionale Energie 

Strategieën van het Nationaal Programma RES. 

RES doelstellingen 

De RES is nadrukkelijk bedoeld als startpunt voor een uitvoeringsproces waarin samenwerkende 

partijen tot 2030 tot verdere concretisering en realisatie van projecten komen. De RES Flevoland is 

daarbij één van de dertig RES regio’s die Nederland kent.  

De RES vraagt van iedere regio op verschillende manieren inzet: 

 Een product waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen waarnaar gestreefd 

wordt op welke termijn worden gehaald. 

 Een  instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke betrokkenheid te 

organiseren 

 Een manier om langjarige samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren 

Het RES  product 

Inhoud Product RES 1.0 (op te leveren 12 maanden na ondertekening klimaat akkoord) 

 Regionaal aanbod tot 2030 ten aanzien elektriciteit, gas en warmte 

 Daarbij de concrete zoekgebieden geschikt voor opwek zon, wind, (duurzame) warmte en 

duurzame gassen 

 Daarbij wordt rekening gehouden met ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak 

 Daarbij wordt door de netwerkbeheerder uitgewerkt welke aanpassingen aan de energie-

infrastructuur nodig is door alle veranderingen en consequenties daarvan 



 Tenslotte bevat de RES 1.0 een Regionale Structuur Warmte die inzicht biedt in de regionale 

warmtevraag en de beschikbaarheid van warmtebronnen. 

Concept RES (op te leveren uiterlijk 6 maanden na ondertekening klimaatakkoord) 

 Een regionale invulling van het op te stellen vermogen in MW voor hernieuwbare energie op 

land, de betekenis voor de energie-infrastructuur, met inachtneming van ruimtelijke kwaliteit 

en maatschappelijk draagvlak, afgewogen tegen andere (ruimtelijke) belangen.  

 Een heldere en herleidbare onderbouwing van het aanbod en keuzes voor potentiele 

zoekgebieden die benut kunnen worden. 

 Een Regionale Structuur Warmte 

 Hierin opgenomen welke relevante stakeholders zijn betrokken in het proces, een 

procesvoorstel hoe de regio beschikbare bronnen, warmtevraag en infrastructuur logisch, 

efficiënt en betaalbaar wil koppelen. 

 

Uitwerking voor RES Flevoland 

In de governance van de RES Flevoland 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. In onderstaande uitwerking wordt ingegaan hoe RES bestuurlijk wordt 

geborgd, hoe maatschappelijk draagvlak wordt geborgd en hoe de RES ambtelijk wordt uitgewerkt.  

RES bestuurlijk 

Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene Vergadering 

Gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene Vergadering moeten instemmen met het bod zoals 

de regio Flevoland dat uiteindelijk doet. Daarom is het van belang hen zo goed mogelijk bij het 

proces te betrekken. Colleges van B&W, Gedeputeerde Staten en College van D&H voeren hierbij 

regie en bepalen waar volksvertegenwoordigers tijdens het proces geïnformeerd worden of  de 

mogelijkheid krijgen in te stemmen.  Dit heeft betrekking op het startdocument dat gereed moet zijn 

bij ondertekening van het Klimaatakkoord en de concept RES die een half jaar na ondertekening van 

het Klimaatakkoord gereed moet zijn.  

Daarnaast worden volksvertegenwoordigers op de hoogte gehouden over het proces door 

informatiebijeenkomsten en informatie die het Nationaal Programma RES verzorgt.  De RES 1.0 

wordt pas definitief  na vaststelling door raden, staten en algemene vergadering. 

Portefeuillehouders Overleg RES (PFO-RES) 

De besluitvorming die de volksvertegenwoordigers in Flevoland wordt voorgelegd, wordt voorbereid 

door het Portefeuillehouders Overleg RES. De PFO-RES komt eens in de 2 maanden bijeen of vaker 

als als bestuurlijke instemming noodzakelijk is ten aanzien van de RES.  

De PFO-RES bestaat uit de portefeuillehouders Energietransitie van Colleges, Gedeputeerde Staten 

en Waterschap en wordt voorgezeten door de gedeputeerde.  



De leden van het PFO-RES zorgen voor de verbinding met de eigen collega bestuurders en zorgen dat 

de eigen volksvertegenwoordigers goed zijn aangesloten op het RES proces. Ook houden zij vinger 

aan de pols aangaande alle gevoeligheden die besluitvorming van de RES Flevoland raken.  

De voorzitter van het PFO-RES houdt ook contact met het Rijk om aangesloten te blijven bij inzichten 

daar en de ontwikkeling van de RES in de andere regio’s. 

In de PFO-RES is collegiale besluitvorming het uitgangspunt. 

Adviesraad RES Flevoland 

De  Adviesraad RES Flevoland is richtinggevend en proces bewakend en komt maandelijks bijeen. Het 

vormt de verbindende schakel tussen de bestuurlijke en maatschappelijke partijen die betrokken zijn 

bij de RES en heeft daarmee een zwaarwegende adviesrol.  

De voorzitter van het PFO-RES is tevens voorzitter van de Adviesraad RES . Leden van het PFO-RES 

krijgen de mogelijkheid aanwezig te bij de Adviesraad RES. De Adviesraad wordt verder aangevuld 

met een vertegenwoordiger van Alliander, een woningcorporatie, Natuur- en Mileufederatie 

Flevoland, een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven  en het Rijk.   

RES Maatschappelijk  

Netwerk Flevolandse Energie Agenda (FEA) 

De RES vraagt maatschappelijk draagvlak. Voor dit maatschappelijke draagvlak wordt voortgebouwd 

op het netwerk dat met de Flevolandse Energie Agenda (FEA) in Flevoland al aanwezig is. In het 

Netwerk Flevolandse Energie Agenda  gaan de partners dienen als klankbord in het RES proces. Net 

als in de huidige FEA wordt in het Netwerk Flevolandse Energie Agenda deelgenomen door alle 

relevante maatschappelijke partijen die zich bezig houden met de Energietransitie. Voor het 

klankborden van de RES komt het netwerk 2 keer per jaar bij elkaar.  

Netwerk FEA partners kunnen zich aansluiten bij werkgroepen die op deelonderwerpen bouwstenen 

gaan opstellen voor de RES. Er komt een aparte werkgroep met als opdracht draagvlak voor de 

energietransitie in Flevoland te vergroten. 

Daarnaast blijven de netwerk-partners voor kennisdeling en inspiratie sessie bijeenkomen. Daardoor 

worden goed lopende Flevolandse initiatieven binnen de provincie breder bekend. 

 

RES Ambtelijk 

RES kerngroep 

Ter ondersteuning van het proces van de RES Flevoland bestaat de RES kerngroep. Deze kerngroep 

bestaat uit de projectleider RES, de projectleider Netwerk FEA , de ambtelijk trekker Energietransitie 

van de Provincie en namens alle gemeenten de ambtelijk trekker Energietransitie van de gemeente 

Lelystad.  



De RES kerngroep bewaakt voortgang van de algehele voortgang van de RES Flevoland zodat tijdig tot 

een RES bod gekomen wordt en communiceert actief richting de ambtelijke werkgroep RES. Zo nodig 

escaleert men naar het bestuurlijke PFO-RES als het RES Flevoland proces te traag verloopt. 

De leden van de RES kerngroep zijn ook de verbinding met het Nationaal Programma RES. 

Ambtelijke werkgroep RES 

Alle stukken die het PFO-RES worden voorgelegd worden voorbereid in de ambtelijke werkgroep RES. 

Dit ambtelijk voorportaal bestaat uit ambtenaren die de PFO-RES bestuurders ondersteunen 

aangevuld met ondersteuners van de maatschappelijke vertegenwoordigers die ook in de Adviesraad 

RES Flevoland zitten. 

De ambtelijke werkgroep RES komt eens per 2 maanden bijeen of vaker als voorbereiding van het 

PFO-RES dat vraagt.  

Werkgroepen bouwstenen RES 

De RES Flevoland zal worden opgesteld aan de hand van verschillende bouwstenen. Deze moeten er 

gezamenlijk voor gaan zorgen dat Flevoland voldoet aan de nationale opgave waar de regio voor 

staat. De precieze lijst met bouwstenen is in ontwikkeling. In ieder geval zal er aandacht zijn voor 

opwekking door windenergie, opwekking door zon, de opwekking van waterstof, het gebruik van 

geothermie, het gebruik van aquathermie en de toepassing van biomassa.  Ook het 

besparingspotentieel voor bedrijven en woningen zal in beeld gebracht worden.  

De bouwstenen zullen worden opgesteld door werkgroepen die ambtelijke ondersteund worden 

door inhoudelijk specialisten. FEA partners kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan deze 

werkgroepen zodat kennis vanuit de praktijk zo goed mogelijk gebruikt kan worden. Naar analogie 

van de opstelling van het Klimaatakkoord waarbij ‘tafels’ worden voorgezeten door onafhankelijke 
deskundigen, wordt ook voor de werkgroepen gezocht naar onafhankelijke deskundigen als 

voorzitter.  

   


