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Onderwerp: DE-on 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 10 d 

Onderwerp Statenvoorstel: Beschikbaar stellen financiële middelen DE-on 

Nummer Statenvoorstel: 1518068 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten. 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Besluiten 

In beslispunt 1 de woorden 
"een op te richten stichting DE-on" 
te vervangen door 
"een door OMFL op te richten stichting DE-on" 
En aldus beslispunt 1 alsvolgt te laten luiden 
" 1 . De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld ten 
laste van de Algemene Reserve voor het subsidiëren van een DOOR OMFL op te richten stichting DE-on". 

Toelichting: 

Evenals andere goede initiatieven van de provincie, zoals bijvoorbeeld stichting CompoWorld, komt een 
fondsbeheersysteem het best tot zijn recht onder de gemeenschappelijke vleugels van het OMFL. Op deze 
wijze is monitoring door PS van een fonds het best uit te voeren. 

Naam initiatiefnemer: 
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Artikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
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Onderwerp: 

(in te vullen door griffier) 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: Beschikbaar stellen financiëte middelen Duurzame energie en 
ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) 

Nummer Statenvoorstel: 1518068 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 18 december 2013 

Overwegende dat: 
Gedeputeerde Staten voornemens zijn een subsidie van € 6,8 miljoen aan de nog op te richten 
stichting DE-on beschikbaar te stellen, wanneer deze stichting een aanvraag voor subsidie indient die 
voldoet aan de door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidievoorwaarden; 
Gedeputeerde Staten, gelet op artikel 21, 22 en 23 van de concept statuten van de stichting DE-on, 
inhoudende onder meer dat de statuten van de stichting DE-on niet kunnen worden gewijzigd, de 
stichting niet kan worden ontbonden en opheffing c.q. vereffening alleen maar kan na schriftelijke 

- goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Besluiten 
Het navolgende beslispunt toe te voegen (als derde beslispunt) aan het statenvoorstel en dat als volgt luidt: 

3. De stichting DE-on te vermelden in de begrotingen en jaarrekeningen van de provincie Flevoland, 
opgenomen onder de paragraaf 'Verbonden Partijen', hetgeen inhoudt dat er, conform de geldende regels voor 
Verbonden Partijen, er een toelichting wordt gegeven over de stand van zaken op inhoudelijk en financieel 
gebied, waarbij stil gestaan wordt bij de behaalde resultaten en de te verwachte financiële en inhoudelijke 
risico's. 



Naam initiatiefnemer: H.W.E. van Vliet 

Handtekening initiatiefneme 
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Het amendement is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier. 
voorzitter. 


