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• (Inter)nationale 
context van de 
ambitie van 
Flevoland 
 

• De energietransitie 
vindt plaats in de 
regio 
 

• Flevoland als 
voorloper 
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Transitie naar duurzaam 

 

• Energieakkoord: aanpak energietransitie tot 2023 

• Energierapport: sturen op CO2, Parijs als kader 

• Energiedialoog 

• Energieagenda: aanpak energietransitie na 2023 

• Periode 2017-2023:  

• Voortzetting uitvoering energieakkoord 

• Uitwerking transitiepaden per functionaliteit en  
voorbereidingen voor uitvoering 

• 2018/2019: Energie- en klimaatplan opleveren  
aan Brussel 
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Hoofdlijnen Energiebeleid (I) 

Sturen op CO2 
• Geleidelijke transitie is wenselijk, vanwege beperken 

economische schokken alsmede benutten economische 

kansen. 

 
Governance 

• Energie Unie, nationale Energie- en Klimaatplannen 
• Borging ambitie en aanpak in regelgeving of akkoord(en) 
• Regionaal: ruimtelijk aspect, bewustwording, besluitvorming 

infrastructuur en technologiekeuze, rol provincies, gemeenten 
en waterschappen 
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Hoofdlijnen Energiebeleid (II) 

Ruimteverwarming 
• Gas uitfaseren richting 2050 

 

Kracht en licht 
• Forse toename duurzame elektriciteitsproductie 
• Aanpak wind op zee voortzetten en internationaal opschalen 

 

Proceswarmte 
• Er is perspectief voor de industrie, mits deze CO2-arm 

produceert 

 

Vervoer 
• Vervoer op basis van duurzame brandstoffen 

 



Hoofdlijnen Energiebeleid (III) 

Innovatie 

• Energie innovatie instrumentarium richten op CO2 reductie 

• Innovatie opgaves definiëren als onderdeel van transitiepaden 

• Focus op strategische internationale samenwerking en meerjarige 
innovatie programma's 

• Aandacht voor baanbrekend onderzoek: high risk, high impact 
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Regio en ruimte pijlers van de energietransitie 

 

 
• De impact van de energietransitie 

is enorm 

 

• Breed eigenaarschap nodig 
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Regio en ruimte pijlers van de energietransitie 

Goed beleid: 

• Het verhaal van de energietransitie 

• Regio’s aan zet voor ruimtelijke 
inpassing 

• Regioplan windenergie 

 

Goede projecten: 

• Omgevingsmanagement structureel 
toepassen 

• Rijkscoördinatieregeling alleen 
voorwaardelijk inzetten 

• Grote en kleine ontwikkelaars! 

• Continue leren en evalueren 
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Van Regioplan naar regionale energiestrategie 
• CO2 reductie centraal 

• Bestuurlijke transitie 

• Ruimtelijke ontwerp als instrument voor interactie met gebied en 
ontwikkelaars 
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Gebiedsagenda IJsselmeer 2050 vanuit energie 
bezien: 
‘Stel dat IJsselmeergebied Nederland voor 1/6 deel voorziet van energie (zon of wind)’ 
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Rapport ‘Ruimte voor energie in Flevoland’ (Posad) 
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Maximaal energetisch potentieel in Flevoland 
• Energieverbruik in 2015: 35,5 PJ 

 in 2050: 51,4 PJ zonder besparingsopties 

 in 2050: 32,8 PJ met besparingsopties 

 

• Hernieuwbare energie in 2015: 10,6 PJ  

• Hernieuwbare energie maximaal in 2050: 176,9 PJ  

  Wind op meer:  92,6 PJ  (Markermeer en deel van IJsselmeer) 

  Wind op land:   44,8 PJ 

  Zon op akkers:  30,4 PJ 

  Zon op daken:    5,5 PJ 

  Groen gas:         1,7 PJ 

  Geothermie:       1,5 PJ 

 



Energie-innovaties? 
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Zon op water 

Geothermie Warmte/koude-winning Algenkweek 

Blue energy Groen gas 
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En vergeet de energie-infrastructuur niet… 

 



Conclusie 
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• 100% duurzame 
energievoorziening: 
het moet en het kan 

 
• De transitie is geen 

blauwdruk, het is een 
gezamenlijke 
expeditie 
 

• Transitie in 
besluitvorming nodig 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8xs2Y_8TKAhVBGw8KHbaFDJsQjRwIBw&url=http://www.energienieuws.info/2011_08_01_archive.html&bvm=bv.112454388,d.ZWU&psig=AFQjCNFHBbyDXmylIZFuyYmV7wm0gyn50w&ust=1453812335498688

