MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 17
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Participatie voor iedereen
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
Constaterende dat:
● De energietransitie een grote hoeveelheid werk en verdienpotentieel voor Flevolandse bedrijven en
collectieven vertegenwoordigd;
● Duurzame energie projecten voor 50% in handen zijn van corporaties en private investeringen.;
● Het Rijk middels het Klimaatakkoord een participatiewaaier 1 heeft opgesteld met daarin een
handreiking voor verschillende (financiele) participatietrajecten;
● De FEA voornemens is om jongerenorganisaties, zoals Jong RES Nederland 2, een vaste rol te bieden
binnen Bouwsteen Participatie;
Overwegende dat:
● De energietransitie doorloopt tot 2050 en er dus aanvullende projecten nodig zijn om de uiteindelijke
doelstelling, naast klimaatneutraliteit in 2030, van reductie van CO2 uitstoot te bereiken;
● Door de corporaties burgers al financieel kunnen profiteren van de energietransitie en daarnaast via
financiele participatie invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van duurzame energie;
● Inwoners van Flevoland op basis van de participatiewaaier in het gehele proces van initiatief tot
realisatie mee kunnen doen in de energieopgave. Inwoners daarmee zeggenschap te geven over de
ruimtelijke inpassing in de fysiek leefomgeving;
● Door dit eigenaarschap ook het maatschappelijk draagvlak stijgt en participatie handen en voeten
krijgt, ook bij groepen die niet tot de usual suspects behoren zoals jongeren;
● Er al veel kennis aanwezig is onder (georganiseerde) inwoners, collectieven en ondernemers;
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Spreken uit
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In het uitwerken van de (financiele) participatiemogelijkheden een breed pallet te onderzoeken,
onder meer via de participatieladder en de participatiewaaier;
Op deze wijze te bevorderen dat toekomstige investeringen in duurzame energie kunnen terugvloeien
in de samenleving;
Met regelmaat dagen/avonden te organiseren om buurten te informeren over deze mogelijkheden en
burgers met instanties samen te brengen;
Deze kennis mee te nemen in het opstellen van de RES 1.0 en de volgende strategieën.

en gaan over tot de orde van de dag.

1https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiew

aaier/201911+Participatiewaaier+zon-+en+windprojecten+op+land+-+Elektriciteitstafel+Klimaatakkoord.pdf
2 http://jongres.nl

Naam initiatiefnemer: Steven Vrouwenvelder (GroenLinks), Monique Dubois (PvdA),
Yvonne den Boer (D66), Johan van Slooten (CDA), Lubbert Schenk (ChristenUnie)
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De motie is:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

