
P R O V I N C I E F L E V O L A N D B e s l u i t e n l i j s t PS 

Registratienummer: 

1474739 

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 

Aanwezig; 
Voorzitter: De heer A. Stuivenberg 
De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), dames R. Azarkan (PvdA) en F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk 
(PvdA), de heren E.G. Boshuijzen (50 PLUS), F. Boundati (PvdA), W. Boutkan (PVV), F. Brouwer 
(Christenunie), J.J.T.M. van den Donk (PvdA) en J.E. Geersing (ChristenUnie), de dames I. van Hooff 
(VVD), M. Jonker-Waterlander (VVD) en I.B. Joosse (PVV), de heren CA. Jansen (PVV), J.J. van 
Klaveren (PW), C.J. Kok (PVV), J. Kramer (VVD), E.F. Kunst (D66) en G. Laagland (PVV), de dames 
M. Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), de heren S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost, 
(CDA), P.T.J. Pels (PvdA), E.F. Plate (VVD), H. van Ravenzwaaij (SP), J. de Reus (VVD) en M.A. 
Rijsberman (D66), de dames S. Rötscheid (D66) en C.J. Schotman (CDA), de heren J.N. Simonse 
(SGP), R.J. Siepel (ChristenUnie) en E. Sloot (PvdA), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer H.W.E. van 
VUet (WD), mevrouw Y. Weijand (WD), de heer J. van Wieren (CDA) 
statengriffier: Mevrouw A. Kost 

Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heren J.N.J. Appelman (CDA) en J. Lodders (VVD) 

Afwezig met kennisgeving: 
Mevrouw M.C. Bax (PvdD) en de heren L. Verbeek (CdK), R.P.G. Bosma (VVD) en S.J. Kok (D66) 
Gedeputeerden: A. Gijsberts (WD) en M.J.D. Witteman (PvdA) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
Mevrouw M.C. Bax (PvdD) heeft een dochter gekregen. Zij wordt van harte 
gefeliciteerd en veel geluk gewenst.  

2. Vaststellen agenda 
• Naar aanleiding van de opinierondes van vanmiddag is 1 hamerstuk aan de 

agenda van vanavond toegevoegd. 
De heer Brouwer (ChristenUnie), mevrouw Luyer (CDA) en mevrouw Verbeek 
(SP) hebben aangekondigd mondeUnge vragen te willen stellen. 
De heer Brouwer over het 'Advies van de Onderwijsraad inzake kleine 
scholen', mevrouw Luyer over de transitie jeugdzorg en mevrouw Verbeek 
over de jeugdzorg. Deze worden behandeld onder agendapunt 4. 
De fracties van de WD, PvdA en van GroenLinks wensen een 'Motie Vreemd 
aan de Orde van de dag' in te dienen. 
Deze worden geagendeerd als agendapunt 11. 

Besluit De concept agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Definitieve datum voor de Statenconferentie is op woensdag 26 juni 2013 van 
08.00 uur (gezamenlijk ontbijt) tot 22.00 uur in het Provinciehuis.  
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4. Vragenhalfuurtje 
ChristenUnie Advies van de Onderwijsraad inzake kleine scholen en wat dit voor Flevoland 

gaat betekenen. 
Beantwoording Gedeputeerde de heer J.N.J. Appelman 
Toezegging De gedeputeerde treedt in overieg met zijn collega BesseUnk van de provincie 

Groningen om te bezien hoe dit en het rapport van de Onderwijsraad het beste 
geadresseerd kan worden bij het ministerie. 

CDA Transitie Jeugdzorg 
Beantwoording Portefeuillehouder 
Toezegging Toegezegd wordt op korte termijn een panoramaronde te organiseren over de 

'actuele stand van zaken overdracht van jeugdzorg naar gemeenten'. 
Het rapport van de commissie Geluk en de gevolgen voor Flevoland wordt hierbij 
betrokken. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop aan gemeenten hierin een 
plaats wordt gegeven. 

SP Jeugdzorg 
Beantwoording Portefeuillehouder de heer J.N.J. Appelman 
Toezegging Toegezegd wordt op korte termijn een panoramaronde te organiseren over de 

'actuele stand van zaken overdracht van jeugdzorg naar gemeenten'. 
Het rapport van de commissie Geluk en de gevolgen voor Flevoland wordt hierbij 
betrokken. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop aan gemeenten hierin een 
plaats wordt gegeven. 

5. Vaststellen Lijst van ingekomen stukken d.d. 20 maart 2013 
Besluit De Lijst van ingekomen stukken wordt conform het voorstel vastgesteld. 

6. Vaststellen besluitenlijsten 

Besluit De besluitenUjsten nummers 3 en 4 van Provinciale Staten van 27 februari 2013 
en de besluitenUjsten van de Opinieronden 1 en 2 van 27 februari 2013 worden 
conform vastgesteld. 

7. Tijdelijke benoeming Statenhd Partij voor de Dieren 
Besluit Ter tijdeUjke vervanging van mevrouw M.C. Bax (PvdD) is de heer A.W.J. van der 

Avoird (PvdD) benoemd tot Statenhd. 

8. Benoeming burgerlid Partij voor de Dieren 
Besluit Mevrouw G. Dijkstra-Oostindie (PvdD) is benoemd tot burgerUd. 

9. Hamerstukken 
De onderwerpen welke in de middag tijdens de Opinieronden zijn besproken, 
waarbij geadviseerd is deze als hamerstuk af te doen. 

a. Partiële herziening grondgebied NO-polder, Urk en Markermeer/IJmeer voor 
plaatsing windmolens 

Voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het voor inspraak vrijgeven van de 'Partiële herziening 
grondgebied NO-polder, Urk en Markermeer-/Umeer van het Omgevingsplan 
Flevoland 2006' 

Besluit Conform, met stemverklaring van de PW, de PvdD en GroenLinks. 

10. Bespreekstukken 
a. Wijziging Verordening fractieondersteuning 
Voorgesteld 
Besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
gelezen het voorstel van het Presidium van 17 april 2012, nummer 1289917, 
besluiten: 
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De 'Verordening op de ambteUjke bijstand en fractieondersteuning 2011' als 
volgt te wijzigen: 

1. Artikel 6, Ud 1, "artikel 6 van het reglement van orde" vervangen door 
"artikel 5 van het reglement van orde". 

2. Artikel 7. eerste lid, (2010) vervangen door (2013, op basis van 
indexering) en (2010) vervangen door (2013, op basis van indexering) 

3. Artikel 7. tweede Ud, te vervangen door de volgende leden: 
"2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt bij wijze van voorschot 
in januari en in juli uitgekeerd. 
3. Het in enig jaar niet bestede gedeelte van de vergoeding toekomend 
aan een fractie wordt gereserveerd ter besteding door die fractie in 
volgende jaren. 
4. De reserve bedoeld in het derde Ud is op 1 januari niet groter dan 30% 
van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam 
ingevolge artikel 6, eerste Ud, met dien verstande dat de reserve aan het 
einde van het laatste volle kalenderjaar van een zittingsperiode nihil is. 
5. Het bedrag waarmee de maximale reserve bedoeld in Ud 4 wordt 
overschreden vervalt aan de provincie en wordt teruggevorderd dan wel 
in mindering gebracht op het eerstvolgende uit te betalen voorschot. 
6. Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve komt tot 
uitdrukking in het verslag over dat jaar, als bedoeld in artikel 8, eerste 
l id." 

4. Artikel 8, vierde en vijfde lid, worden vervangen door een nieuw Ud 4, 
luidende: 
"De accountant brengt hierover jaarUjks verslag uit aan PS in een rapport 
van bevindingen, waarin tevens het aspect rechtmatigheid wordt 
betrokken PS beslissen naar aanleiding van het uitgebrachte verslag van 
bevindingen van de accountant over de definitieve vaststeUing van de 
verleende voorschotten per fractie. Lagere vaststelUng van de definitieve 
vergoeding leidt voor een fractie tot verpUchte terugbetaUng van het 
verschil met de bevoorschotting." 

5. Artikel 8, zesde Ud, wordt vernummerd tot Ud 5 en komt te luiden: "De 
verantwoordingsdocumenten fractievergoeding en het verslag van 
bevindingen worden openbaar gemaakt via pubUcatie op de website van 
Provinciale Staten." 

6. In artikel 9 wordt het vijfde Ud geschrapt onder vernummering van de 
daaropvolgende leden. 

7. Artikel 12, eerste Ud wordt geschrapt en vervangen door een nieuw Ud 1, 
luidende: "In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden bestrijkt het 
eerste voorschot slechts het eerste kwartaal." 
In het tweede Ud wordt " het voorschot" vervangen door "het tweede 
voorschot". 

8. Artikel 13, de slotbepaUng komt te luiden: "De 'Verordening op de 
ambteUjke bijstand en fractieondersteuning 2013' is van kracht met 
ingang van 1 januari 2012, onder geUjktijdige intrekking van de 
'verordening op de ambteUjke bijstand en fractieondersteuning 2011." 

Toezegging -Op het onderwerp fractiesplitsing komt het Presidium terug met een nader, 
aanvullend voorstel. 
-Op de relatie tussen een eerdere motie waaraan CU refereert en de 
voorUggende verordening artikel 7 en de duiding daan/an komt het Presidium 
terug. Het betreft het onderscheid tussen opgebouwde reserves uit het 
provinciale fractiebudget en overige reserves.  

Besluit Conform, met stemverklaring van de fractie PW. 
Gedragscode integriteit 

Voorgenomen 
besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 januari 2013, nr. 1424075, 
besluiten: 
I. vast te stellen de Gedragscode integriteit bestuurders Provincie Flevoland 
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2013; 
II. deze gedragscode in werking te laten treden op 1 april 2013; 
III. de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 in te trekken. 

Toezegging Er komt een nadere duiding van de termen geheimhouding en vertrouweUj kheid. 

Besluit Conform, met stemverklaring van de fractie PW. 

11. Motie vreemd 
WD 
Dictum 

Toezegging 
Besluit 

aan de orde van de dag 
Open planproces Nieuwe Natuur in Flevoland 
Overwegende dat: 

uit de rapportage blijkt dat de voor- en tegenargumenten voor de 
verbindingszone in het Open Plan Proces OostvaardersWold uitgebreid aan de 
orde zijn geweest; 
alles in ogenschouw nemend, de "natuurlijke overtuigingskracht" voor een 
verbindingszone OostvaardersWold mist en de verbinding zelfs in een 
bescheiden uitvoering zeer kostbaar blijkt; 
met een moratorium de rust kan ontstaan die nodig is om met alle betrokken 
partijen tot afstemming te komen, ook en met name aan rijkskant waar veel 
financiële betrokkenheid bij het gebied bestaat, 
binnen deze periode de programmatische aanpak vorm kan krijgen; 
het gewenst is dat Gedeputeerde Staten tot een nadere uitwerking komen 
welke voor 1 juli 2013 aan Provinciale Staten wordt aangeboden en 
in deze uitwerking ingegaan moet worden op de afronding van de lopende 
(financiële en juridische) verplichtingen, inclusief een stappenplan voor het 
vervolgproces en een financiële uitwerking. 

Verzoekt het college, gehoord de beraadslagingen in de opinieronden van 27 
februari 2013 en 20 maart 2013, het volgende te doen: 
1. de verbindingsfunctie van het OostvaardersWold los te laten als provinciale 

inzet; 
2. een programma Nieuwe Natuur te realiseren met initiatieven waarbij veel 

aandacht wordt besteed aan de natuurontwikkeling dichtbij grotere stedelijke 
concentraties. 

3. een tijdelijke moratorium in acht te nemen met betrekking tot de 
verbindingszone waarbij wel inzet wordt gepleegd op de noodzakelijke 
compensatieverplichtingen, en waardoor tijd ontstaat om invulling te geven aan 
de afwikkeling van OostvaardersWold, het stappenplan Nieuwe Natuur en 
overleg met het rijk. 

4. dat daarbij niet uitgesloten is dat tijdens dit moratorium de verbindingsvariant 
alsnog aan overtuigingskracht wint.  

Geen. 
De motie is aangenomen met een stemverklaring van de PW. 

PvdA 
Toezegging 
Besluit 

GroenLinks 
Dictum 

Duurzaam gebruik Flevolandse ondergrond 
Geen. 
De motie is ingetrokken. 

Flevolandse Zonatlas 
Overwegende dat: 
• Voor het behalen van de Flevolandse kUmaatdoelstelUngen belangrijk is om, 

naast windenergie, ook in te zetten op andere vormen van duurzame 
energieopwekking; 

• De zonatlas bewezen heeft een aanzienhjke bijdrage te leveren aan het 
plaatsten van zonnepanelen door particuheren en organisaties; 

• De zonatlas een stimulerende werking heeft op het collectief inkopen van  
zonnepanelen waardoor de prijzen dalen en meer mensen overgaan tot het 
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opwekken van stroom op hun eigen dak en 
• Een provinciale aanpak efficiënter en goedkoper is dan als elke gemeente dat 

afzonderhjk gaat ontwikkelen. 
Dragen het college op: 
Binnen 3 maanden met een voorstel te komen of, en zo ja hoe en op welke 
termijn de Flevolandse Zonatlas kan worden gereaUseerd. 

Toezegging Geen. 
Besluit De motie is aangenomen. 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 10 april 2013, 
griffier,/\ ') voorzitter 

Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenUjsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenUjsten raadplegen op: 
http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/beslu1tenUisten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 
Vergaderingen zijn Uve terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/prov1nciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenUjst toegevoegd. 
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Ingediende moties 

Motie 
nr. 

Onderwerp Ingediend door 
fractie 

Fracties voor/ 
tegen 

Aangenomen 
/verworpen 

1. Open Planproces Nieuwe 
Natuur in Flevoland 

VVD VVD: 8 voor 
PvdA: 6 voor 
PW: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 3 tegen 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 tegen 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD: 1 tegen 

Aangenomen 

Voor: 26 
Tegen: 11 

2. Duurzaam gebruik Flevolands 
ondergrond 

PvdA Ingetrokken 

3. Flevolandse Zonatlas GroenLinks VVD: 2 voor/5 tegen 
PvdA: 6 voor 
PVV: 6 tegen 
CDA: 4 voor 
SP: 3 voor 
D66: 3 voor 
ChristenUnie: 3 voor 
GroenLinks: 1 voor 
SGP: 1 voor 
SOPLUS: 1 voor 
PvdD:1 voor 

Aangenomen 

Voor: 25 
Tegen: 11 

1 



IJ VAN Christen! 

(_ ^ ^ (Gereformesrde M 

Motie vreemd aan de orde van de dag 
art. 81 RvO Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 0 2 . 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 20 maart 2013 

Betreffende: Open planproces Nieuwe Natuur in Flevoland 

Feiten 
Constaterende dat: 

de heer Bekker op 6 februari het rapport en zijn advies formeel heeft aangeboden en 
gepresenteerd; 
dat het rapport en het advies op 6 februari 2013 in een panoramaronde en vervolgens op 
27 februari en 20 maart in opinierondes zijn besproken. 

Overwegingen/ opinies 
Overwegende dat: 

uit de rapportage blijkt dat de voor- en tegenargumenten voor de verbindingszone in het 
Open Plan Proces OostvaardersWold uitgebreid aan de orde zijn geweest; 
alles in ogenschouw nemend, de "natuurlijke overtuigingskracht" voor een 
verbindingszone OostvaardersWold mist en de verbinding zelfs in een bescheiden 
uitvoering zeer kostbaar blijkt; 

HB 1475002 



met een moratorium de rust kan ontstaan die nodig is om met alle betrokken partijen tot 
afstemming te komen, ook en met name aan rijkskant waar veel financiële betrokkenheid 
bij het gebied bestaat, 
binnen deze periode de programmatische aanpak vorm kan krijgen; 
het gewenst is dat Gedeputeerde Staten tot een nadere uitwerking komen welke voor 1 juli 
2013 aan Provinciale Staten wordt aangeboden; 
in deze uitwerking ingegaan moet worden op de afronding van de lopende (financiële en 
juridische) verplichtingen, inclusief een stappenplan voor het vervolgproces en een 
financiële uitwerking. 

Uitspraak 
Verzoekt het college. 

Gehoord de beraadslagingen in de opinieronden van 27 februari 2013 en 20 maart 2013, oprookt -

1. de verbindingsfunctie van het OostvaardersWold los te laten als provinciale inzet; 
2. een programma Nieuwe Natuur te realiseren met initiatieven waarbij veel aandacht wordt 

besteed aan de natuurontwikkeling dichtbij grotere stedelijke concentraties. 
3. een tijdelijke moratorium in acht te nemen met betrekking tot de verbindingszone waarbij 

wel inzet wordt gepleegd op de noodzakelijke compensatieverplichtingen, en waardoor tijd 
ontstaat om invulling te geven aan de afwikkeling van OostvaardersWold, het stappenplan 
Nieuwe Natuur en overleg met het rijk. 

4. dat daarbij niet uitgesloten is dat tijdens dit moratorium de verbindingsvariant alsnog aan 
overtuigingskracht wint 

Alsluiting 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Ingedien 
E. Plap 
handtekening 

Verzoek tot behar 
PvdA, P. Pels ^ 

deUng van d 

Christen Unie, R. Siepeli 

CDA, MTCljyer 

PW, 

(^ri^r^ ^^^^^^^ (^OC/r Zr(H^^ 

HB 1 



Ah 

met een moratorium de rust kan ontstaan die nodig is om met alle betrokken partijen tot 
afstemming te komen, ook en met name aan rijkskant waar veel financiële betrokkenheid 
bij het gebied bestaat, 
binnen deze periode de programmatische aanpak vorm kan krijgen; 
het gewenst is dat Gedeputeerde Staten tot een nadere uitwerking komen welke voor 1 juli 
2013 aan Provinciale Staten wordt aangeboden; 
in deze uitwerking ingegaan moet worden op de afronding van de lopende (financiële en 
juridische) verplichtingen, inclusief een stappenplan voor het vervolgproces en een 
financiële uitwerking. ^ 

Uitspraak 
Verzoekt het college, P l C T U M / / 

U h (/O 
Gehoord de beraadslagingen in de opinieronden van 27 februari 2013 en 20 maart 2013, spR^^t(jt 

1. de verbindingsfunctie van het OostvaardersWold los te laten als provinciale inzet; 
2. een programma Nieuwe Natuur te realiseren met initiatieven waarbij veel aandacht wordt 

besteed aan de natuurontwikkeling dichtbij grotere stedelijke concentraties. 
3. een tijdelijke moratorium in acht te nemen met betrekking tot de verbindingszone waarbij 

wel inzet wordt gepleegd op de noodzakelijke compensatieverplichtingen, en waardoor tijd 
ontstaat om invulling te geven aan de afwikkeling van OostvaardersWold, het stappenplan 
Nieuwe Natuur en overleg met het rijk. 

4. dat daarbij niet uitgesloten is dat tijdens dit moratorium de verbindingsvariant alsnog aan 
overtuigingskracht wint. 

Afsluiting 
En gaat over tot de orde van de dag, 

Ingedien^l-dSor: 
E. PlaJ^e 
handtekening 

Verzoek tot beharjdeling van de 
PvdA, P. Pels 

Christen Unie, R. Siepe 

CDA, MTTUyer 

PW, . 
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SGP, S. Simonse 

\J ^ 
SP, A. Stuivenberg 'lj 

SOPlus, E. Boshuijzen,^ 
- " " ' ^ t V 

Stemverhouding Voor Tegen Stemverhouding 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 
griffier, voorzitter. 

HB 1475002 
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PVDA 

Motie Duurzaam gebruik Flevolands ondergrond iL{:j5^zo 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 20 maart 2013 

Overwegende dat: 
• De ondergronden van Flevoland geschikt lijken te zijn voor de winning van (on)conventionele delftstoffen; 
• De ondergronden van Flevoland tevens geschikt lijken te zijn voor de opslag van C02 en radioactief afval. 
• Het rijk momenteel werkt aan de structuurvisie ondergrond; 
• De unieke voorraad drinkwater in de Flevolandse bodem in gevaar komt; 

constaterende dat: 
• Nu het moment is om als provincie een standpunt richting het rijk uit te dragen; 
• We in Flevoland veel natuur en landbouw hebben die mogelijk in gevaar komt bij het diepboren; 
• het Ministerie van EZ overweegt aanpassing van de Mijnbouwwet, onder meer om provinciale(ruimtelijke) 

belangen zwaarder mee te kunnen wegen in de afweging; 
• Het Flevolands beleid zich richt op duurzame ontwikkelingen; 

Draagt het college op in de kadernota die in juni verschijnt mee te nemen dat: 
• Het duurzame gebruik van de Flevolandse ondergrond gewaarborgd bli j ft; 
• De provinciale belangen/ adviezen bij een vergunningaanvraag voor diepboren zwaarwegend worden 

meegenomen; 
• Er in Flevoland geen ruimte is voor opslag van C02 en radioactief afval; 
• Flevoland een schaliegasvrije provincie blijft. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Ingediend door: 

PvdA 

Verzoek tot behandeli. ndersteund door: 

Stemverhouding 
Voor Tegen 

Stemverhouding 

De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

voorzitter, 

. .griffier, 





.-i-e^ Motie 

PROVINCIE FLEVOLAND 
Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 

Nummer motie: 
(in te yuHen door vz/griffier) 

Registratienr.: I q i S L j ^ . ^ ^ 
(In te yylten door DÏV) ' 

Naam indiener(s): Fractie: 
Simon Miske GroenLinks 

Statenvergadering d.d.: 20 maart 2013 

Voorstel inzake: Flevolandse Zonatlas 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 20 maart 2013 

Constaterende dat: 
• De zonatlas fwww.zonatlas.nlj in één oogopslag laat zien welke daken (op 

perceelniveau) geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken 
van zonne-energie. Huiseigenaren kunnen door middel van een eenvoudige 
rekenmodule snel uitrekenen wat de investering hen zal opleveren; 

• In Duitsland meer dan 100 gemeenten met groot succes gebruik maken van de 
zonatlas; 

• In deze gemeenten de aanschaf van zonnepanelen met 19% toe nam; 
• De interactieve zonatlas is ontwikkeld in Duitsland en is sinds kort beschikbaar voor 

Nederlandse gemeenten. Inmiddels beschikken de inwoners van Arnhem, Tiel, 
Groningen, Eindhoven, Ten Boer, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Dordrecht 
over een zonatlas. Voor heel de provincie Gelderland is er in mei de zonatlas 
beschikbaar. Provincie Limburg de toepassing van de zonatlas aan het onderzoeken 
is. 

Overwegende dat: 
• Voor het behalen van de Flevolandse klimaatdoelstellingen belangrijk is om, naast 

windenergie, ook in te zetten op andere vormen van duurzame energieopwekking; 
• De zonatlas bewezen heeft een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het plaatsten 

van zonnepanelen door particulieren en organisaties; 
• De zonatlas een stimulerende werking heeft op het collectief inkopen van 

zonnepanelen waardoor de prijzen dalen en meer mensen overgaan tot het 
opwekken van stroom op hun eigen dak; 

• Een provinciale aanpak efficiënter en goedkoper is dan als elke gemeente dat 
afzonderlijk gaat ontwikkelen. 

Dragen het college op: 
Binnen 3 maanden met een voorstel te komen of, en zo ja hoe en op welke termijn de 
Flevolandse Zonatlas kan worden gerealiseerd. 

En gaan over tot de orde van de dag. 



Ondertekening 

Naam 
S. Miske 

E. Boshuijzen 

P. Pels 

R. Siepel 

A. Stuivenberg 

M. Rijsberman 

J. de Reus.^ 

Fractie 
GroenLinks 

PvdD 

VVD 

J. van Klaveren 

J.Simonse 

PVV 

SGP 


