AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: D
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Verhoog de Flevolandse ambitie in het RES-bod
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie) Flevoland
Nummer Statenvoorstel: 2553567

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 27 mei 2020
De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor het leven op aarde. Zorg dragen voor het behalen van onze
nationale klimaatdoelen is een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de desastreuse gevolgen van
klimaatverandering. De transitie van fossiele naar duurzame, hernieuwbare energie is hier een belangrijk
onderdeel van. Flevoland draagt als RES regio de grootste bijdrage in deze transitie (13,5 procent), maar hoeft
hier niets méér voor te doen, dan de uitvoering van reeds bestaande plannen. De Partij voor de Dieren ziet graag
dat de provincie Flevoland meer ambitie toont, en dit percentage verhoogt naar 15% van de landelijke opgave.
Wijzigen ontwerpbesluit

x De tekst van beslispunt(en), zijnde:
2. Het onderdeel ‘Het Flevolandse Bod’ vast te
stellen als zijnde de inbreng in het Nationale
Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland
inhoudende 4,76 TWh aan hernieuwbare
energie op basis van het vastgestelde beleid
bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind)
en 1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk
gebied. Het bod is 13,5% van de landelijke
opgave.

X te vervangen door:
2. Het onderdeel ‘Het Flevolandse Bod’ vast te
stellen als zijnde de inbreng in het Nationale
Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland
inhoudende 5,39 TWh aan hernieuwbare
energie op basis van het vastgestelde beleid
bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind)
en 1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk
gebied en een aanvulling. Het bod is 15% van de
landelijke opgave.

□

□

Beslispunt(en)

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering (PvdD)

Handtekening initiatiefnemer:

te laten vervallen

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

Stemverhouding

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Totaal
FvD
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
50PLUS
D66
PvdD
SGP
GO
DENK
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

