
Statencommissie Duurzaamheid van 2 september 2015 

 

Agendapunt: 6 

Aard van de bespreking: LTP 

Onderwerp: Oplegmemo bespreekvoorstel agendacie. invulling beeldvormende sessie motie 

klimaatbeheersing (motie PvdD bij Perspectiefnota 2015-2019) 

  

Inhoud 

Wat is de bedoeling van de behandeling? 

 

 
De commissie dient zich uit te spreken over wijze van 

invulling motie klimaatbeheersing 

Ter info: desbetreffende  motie die bij de 

Perspectiefnota ter sprake kwam is hieronder 

bijgevoegd. 

Wat wordt er van de commissie  gevraagd? 

 

Suggesties mee te geven voor de invulling van de motie 

voor een beeldvormende sessie. Zo kunnen suggesties 

worden gedaan voor de voor de 'andere objectieve 

experts'. 

 

Aan GS te verzoeken of zij aan de wensen  (praktisch) 

gehoor kan geven als mede uit praktisch oogpunt  het 

tijdstip voor de beeldvormende sessie. 

 

 

Wat is de context van het onderwerp / in    

welke context vindt behandeling plaats? 

 

De motie zoals bij de Perspectiefnota besproken, D10 

op de lijst van moties,  is bijgevoegd. Het dictum luidt:        

‘Verzoeken het college: de Urgenda en andere 

onafhankelijke experts uit te nodigen voor een 

beeldvormende sessie met GS en PS waarin de 

mogelijkheden van de provincie om vergaande stappen 

te nemen tegen klimaatverandering op de agenda staan                                                                   

en binnen 6 maand na deze sessie aan PS voor te leggen 

wat de mogelijkheden van de Prov. Flevoland zijn om 

een bijdrage te leveren aan de vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen’ 

Proces 

Wat is de voorafgaande historie geweest? 

 

De indienende fractie Partij van de Dieren, statenlid 

mw. L. Vestering  heeft aanvullend op de behandeling 

van de Perspectiefnota het volgende aan de griffie 

verzocht.  

 

“Zou het agendatechnisch kunnen lukken om de 

beeldvormende sessie over klimaatverandering en 

emissiereductie nog voor mijn verlof te laten 

plaatsvinden? Ik zou 22 oktober als laatste dag met 

verlof kunnen gaan.  

 

Qua procedure zou het college nu natuurlijk de 

opdracht moeten geven voor de beeldvormende sessie, 

maar ik zou het echt super jammer vinden als ik er zelf 

niet bij kan zijn.” 

 

Griffie: kijkend naar het vergaderschema vindt de 

beeldvorming sessie voor de commissies Duurzaamheid 

plaats op  achtereenvolgens 28-10, 25-11 en 2-12 (alle 

vanaf 14.00 uur) 

 

Uw commissie dient zich hierover uit te spreken. 

 



 

 

 

 

 
Bijlage 
Motie Klimaatbeheersing 
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