
 

Besluitenlijst Collegevergadering (web) 

Datum 10-03-2020 

Tijd 9:30 - 13:00 

Locatie B&W kamer 

Aanwezig I.A. Bakker (burgemeester), G. Post, F. Brouwer en G. Post jr. (wethouders) en 

R. Jeltema (gemeentesecretaris)  

  

  

  

1 

 

Opening 

De burgemeester opent de vergadering. 

Wethouder G. Post begint met gebed. 
 

2 

 

Vaststellen besluitenlijst B&W 3 maart 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.1 

 

Concept RES Flevoland (11734) 

De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de Concept Regionale Energiestrategie Flevoland 

(RES Flevoland). 

2. Het onderdeel ‘Het Flevolandse Bod’ vast te stellen als zijnde de inbreng 

in het Nationale Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland. Het bod 

vast te stellen op 4,76 TWh aan hernieuwbare energie bestaande uit 1700 

MW wind (Regioplan Wind) en 1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk 

gebied. 

3. Als regio in 2020 onderzoek te starten welke aanvullende opwekking aan 

hernieuwbare energie mogelijk is. 

4. Inwoners actief te betrekken bij de grootschalige opwek en 

warmtetransitie en dit uiterlijk in de RES 1.0 uit te werken, en daarbij de 

participatieladder als uitgangspunt te hanteren met speciale aandacht 

voor financiële participatie. 

5. De RES 1.0 de volgende kaders voor de warmtetransitie mee te geven via 

de Regionale Structuurvisie Warmte: 

- In Flevoland is het uitgangspunt dat hernieuwbare warmte lokaal benut 

wordt waar ze beschikbaar is; 

- Transport van hernieuwbare warmte wordt tot een minimum beperkt; 

- Er wordt geen nadere verdeling van warmte(bronnen) gemaakt tussen 

gemeenten onderling in de regio; 

- Er zullen in een latere RES aandachtspunten opgesteld worden ten 
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aanzien van warmtenetten, onder andere over toegang, eigenaarschap en 

afname. 

4 

 

Bespreekstukken 

 

4.1 

 

Afwegingskader omgevingswarmte Urk (11637) 

1. De raad voorstellen: 

- Voor de warmtevoorziening voor de Zeeheldenbuurt in principe uit te gaan 

van een warmtenet en afzien van een all-electric oplossing. 

- Over te gaan tot de aanbesteding van een exploitatie-concessie voor de 

aanleg en exploitatie van een warmtenet. 

2. Ingestemd wordt met het voorliggende afwegingskader als basis voor de 

verdere uitwerking van de aanbesteding van een concessie voor de aanleg en 

exploitatie van een warmtenet met verplichte aansluiting. 

 

4.4 

 

Uitstel nieuw verdeelstelsel gemeentefonds (11642) 

1. Het uitstel van het verdeelstelsel wordt voor kennisgeving aangenomen. 

2. In de kadernota het risico vermelden van een oplopend nadelig 

herverdeeleffect. 
 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Informatieronde 

 

7 

 

Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering. 

Wethouder G. Post eindigt met gebed. 
 

8 

 

Volgende B&W-vergadering 

Dinsdag 17 maart 2020. 
 

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 17 maart 2020 

 

 

voorzitter,      secretaris, 

I.A. Bakker      R. Jeltema 


