MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.1.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van
Flevoland
Motie nr.: 2
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Windturbines zijn niet in het belang van de Flevolanders
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 27 mei 2020
Constaterende dat:
-

het college torenhoge ambities heeft op het gebied van windenergie,
windturbines nauwelijks energie opleveren vergeleken met andere energiebronnen,
windturbines een lang, milieuvervuilend productieproces kennen,
alleen al de productie van de betonnen fundering meer CO2 uitstoot dan dat er met de
gesubsidieerde levensduur van de windturbine wordt bespaard,
dat arbeiders in de turbineblad fabrieken onder erbarmelijke omstandigheden en blijvende schade
voor hun gezondheid hun werk moeten doen,
windturbines steeds vaker dicht bij Flevolandse woonwijken worden geplaatst,
windturbines slecht zijn voor de natuur, met name voor insecten, vleermuizen en vogels,
windturbines slecht zijn voor de mens, vanwege onder andere slagschaduw, lichtschittering,
horizonvervuiling en laagfrequent geluid,
windturbines uit zichzelf in brand kunnen vliegen en/of dat wieken zomaar los kunnen schieten,
bijvoorbeeld door acute metaalmoeheid,
de betonnen fundering vaak niet wordt gesaneerd,

Overwegende dat:
-

de Flevolanders zich steeds bewuster worden van de nadelige gevolgen van windturbines in hun
landschap,

□ Verzoeken het college

/ □ Dragen het college op / X Spreken uit

dat windturbines niet in het belang zijn van de Flevolanders,

en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:
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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

