MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 19
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: RES bod Flevoland
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept RES Flevoland
Nummer Statenvoorstel: 2553567

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 27 mei 2020
Constaterende dat:
Provinciale Staten gevraagd worden 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 bestaande uit 30 RES
regio’s;
Overwegende dat:
Dit proportioneel zeer genereuze bod enerzijds voortkomt uit de specifieke geschiktheid van
Flevoland voor het opwekken van hernieuwbare energie, maar anderzijds veel begrip en
medewerking vraagt van de Flevolanders;
Inwoners hun leefomgeving, het oorspronkelijk mooie open polderlandschap, in toenemende mate
aangetast zien worden door grote aantallen windmolens en zonneparken;
Flevoland op basis van de reeds verleende en toegezegde SDE/SDE+ subsidies nu al een totaal van
4TWh* gaat leveren en dat onze bijdrage in 2030, zonder druk op een goede verdeling over de
provincies, het nu voorliggende bod zonder twijfel ver zal overstijgen;
Van mening dat:
Inwoners van Flevoland op evenredige wijze gecompenseerd dienen te worden voor hun bovenproportionele bijdrage aan de landelijke opgave en de daarmee samenhangende negatieve
landschappelijke effecten van grootschalige windmolen- en zonneparken;
Dat deze compensatie moet gelden voor de gerealiseerde extra inbreng boven het bod van 13,5% van
de landelijke opgave;
Dat Flevolanders met het bod van 13,5% hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar
dat dit gelijk ook de maximale bijdrage is zonder afdoende compensatie voor de daarboven
gerealiseerde productie;
Dat de financiële compensatie enerzijds uitonderhandeld kan worden met de overige RES-regio’s
en/of ten laste kan worden gebracht van nieuwe projecten, hetgeen tevens een dempend effect
heeft op de investeringsbereidheid van partijen voor het ontwikkelen van nog meer nieuwe wind- en
zonneparken in Flevoland;

□

Verzoeken het college

/ X Dragen het college op /

□

Spreken uit

−

Concrete voorstellen te ontwikkelen om Flevolanders te compenseren bij overschrijding van het bod
van 4,76TWh in 2030;
− Deze voorstellen binnen 6 maanden voor te leggen aan Provinciale Staten;
en gaan over tot de orde van de dag.
*cijfers april 2020 (bron:RvO). Exclusief kleinschalige zon-op-dak installaties (t/m 15 KWp)
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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

