
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van 
Flevoland

MOTIE

Motie nr.: 14

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:  Flevoland blijft met de voorgestelde energietransitie afhankelijk van 
conventionele energiebronnen

Agendapunt: 8c

Onderwerp Statenvoorstel:  Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Strategie 
Strategie) Flevoland

Nummer Statenvoorstel: 2553567

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020

Constaterende dat: 
 Het Flevolandse Energie bod van 4,76 TWh bij lange na niet voorziet in de energievraag 

van Flevoland;
 Wind en zon vanwege wiebelstroom geen betrouwbare energiebronnen zijn;
 Flevoland derhalve afhankelijk blijft van bestaande, conventionele energiebronnen;
 Dat dit extra kosten met zich mee brengt;
 Dat deze kosten linksom of rechtsom door de bewoners van Flevoland moeten worden 

opgebracht;

Overwegende dat: 
 De inwoners van Flevoland het recht hebben om inzicht te krijgen in wat de voorgestelde 

energietransitie werkelijk aan het klimaateffect oplevert;
 De inwoners van Flevoland het recht hebben om inzicht te krijgen in wat de voorgestelde 

energietransitie hen gaat kosten;

  X Verzoeken het college    /   □ Dragen het college op   /   □ Spreken uit

Om in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal, haar inwoners te informeren dat Flevoland 
afhankelijk blijft van conventionele, waaronder fossiele, energiebronnen en dat de voorgestelde 
energietransitie de inwoners van Flevoland niet gaat brengen wat het suggereert, namen CO2-
neitraliteit, maart de inwoners van Flevoland wel extra geld gaat kosten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

MOTIE



PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING

Stemverhouding Voor Tegen
Totaal

FvD

VVD

PVV

GroenLinks

CDA

PvdA

ChristenUnie

SP

50PLUS

D66

PvdD

SGP

GO

DENK

De motie is: Aangenomen Verworpen

De motie wordt ondersteund door:

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

Statengriffier, Voorzitter,

A. Kost L. Verbeek


