AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: D
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Energieweerbaarheid
Agendapunt: 11c
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Programmabegroting
Nummer Statenvoorstel: 2790537

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 10 november 2021
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde
1.

De Programmabegroting 2022 vast te stellen;

□

Beslispunt(en)

□

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

x te vervangen door
De Programmabegroting vast te stellen en in
aanvulling daarop een bedrag van € 50.000,binnen de Brede Bestemmingsreserve
beschikbaar te stellen ten behoeve van
ambtelijke capaciteit om te onderzoeken of en
hoe een ‘actiepakket energieweerbaarheid’
bewoners, bedrijven en instellingen minder
afhankelijk kan maken van wijzigingen in de
energieprijzen en PS hierover voor de zomer van
2022 (Perspectiefnota en Jaarrekening) nader te
informeren.

□

te laten vervallen

Toelichting:
De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor verduurzaming en energiebesparing. De energieprijzen
stijgen hard met veel hogere energiekosten als gevolg. Het uitgangspunt bij de aanpak van de klimaatopgaven
is dat deze haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar moet zijn. (blz. 62 PB)
De energieweerbaarheid bij bewoners, bedrijven en instellingen staat onder druk. Specifieke aandacht voor
energiezuinigheid en energiebesparing is belangrijk, zowel bij huishoudens als bij bedrijven.
Energiezuinigheid en energiebesparing maken met name huishoudens die kampen met energiearmoede minder
kwetsbaar. Een pakket met maatregelen kan het makkelijker maken om energie te gaan besparen. En des te
minder energie je verbruikt, des te weerbaarder je bent tegen de prijsschommelingen op de energiemarkt.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: W. de Jager (PvdA), C. Straatsma (GroenLinks)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
Forum voor Democratie
GO
50PLUS
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

