MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 13
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Draagvlakmeting energietransitie en onderzoek deelonderwerpen
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
Overwegende dat:
alle initiatieven om het energie-aanbod te vergroten aangemoedigd en serieus overwogen moeten
worden;
er allerlei werkgroepjes zijn die eenzijdig naar het energievraagstuk kijken, en die onvoldoende
meewegen wat de mogelijke consequenties zijn voor de inwoners van Flevoland;
het nu al klip en klaar is dat Flevoland niet genoeg energie op gaat wekken met windturbines en
zonneweides om aan de totale energievraag te voldoen;
thorium, op termijn, een CO2-neutrale en betaalbare energiebron vormt;

X Verzoeken het college /
-

-

□

□

Spreken uit
Dragen het college op /
om een draagvlakmeting uit te laten voeren voor de energietransitie, waarbij de inwoners van
Flevoland gevraagd worden naar hun opvatting over a) de gehele energietransitie, b) windturbines op
land, c) windturbines op water, d) zonneweides op land, e) zonneweides op water en f) thoriumenergie;
om een onderzoek te houden onder de inwoners van Flevoland, met onder andere de vragen 1) hoe
zij denken over windturbines van 246 m hoog binnen een straal van 1700 m van hun huis, 2) of zij op
de hoogte zijn van het fenomeen slagschaduw, en 3) of zij bekend zijn met hoeveel energie
windturbines opleveren ten opzichte van de totale energievraag;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Maxim Gortworst (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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De motie is:

Aangenomen

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

