MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 8
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Bouwen aan de Flevolandse ecologische reserves
Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2019
Nummer Statenvoorstel: 2537750

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 27 mei 2020
Constaterende dat:
de provincie Flevoland ruime financiële reserves heeft opgebouwd (totaal eigen vermogen van 258
miljoen euro);
de ecologische reserves echter negatief zijn;
op 3 mei 2020 alle natuurlijke hulpbronnen voor het jaar 2020 in Nederland al verbruikt zijn 1;
er nog slechts 15% over is van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland, en we op een kritisch
punt zijn beland waarop verdere teruggang kan betekenen dat herstel niet mogelijk is;
Overwegende dat:
natuur en ecologie van levensbelang zijn;
een groene omgeving bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners;
een sterke Flevolandse Ecologie bijdraagt aan goede klimaatadaptatie, zoals het tegengaan van
hittestress, en het bergen van water etc.;
er niet alleen met de financiële reserves, maar ook met de ecologische reserves met de grootst
mogelijke verantwoordelijkheid moet worden omgesprongen;
Flevoland structureel te weinig geld beschikbaar heeft om de bovenstaande zaken daadkrachtig aan
te pakken;
Het noodzakelijk en urgent is om serieuze investeringen te doen in het versterken van onze natuur,
ecologie en biodiversiteit;
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en gaan over tot de orde van de dag.
een fonds ecologie op te richten en jaarlijks 1% van de provinciale reserves, het totaal eigen
vermogen, hierin te storten;
Provinciale Staten te informeren over concrete plannen voor de versterking van de ecologie en haar
reserves, en dit fonds te gebruiken als (co-)financiering;
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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

