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

Onderwerp: Verleng de regeling Groene daken
Agendapunt: 11c
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Programmabegroting 2022
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

X te vervangen door

□

□

1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen.

Beslispunt(en)

□

1. De Programmabegroting 2022 vast te
stellen, en in aanvulling daarop een bedrag
op te nemen van €469.000 voor het jaar
2022 voor het onderwerp subsidieregeling
groene daken en dit bedrag ten laste te
brengen van de stelpost nieuw beleid.
te laten vervallen

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
Toelichting:
Inwoners werden in 2021 via een provinciaal budget van €450.000 euro geholpen bij het vergroenen van hun
woning, via subsidie voor groene daken en gevels. Deze subsidiepot is afgelopen jaar wegens succes uitgeput.
Deze subsidie is een mooie invulling van de wens van de provincie om de klimaatproblemen aan te pakken,
klimaat adaptief te worden, de biodiversiteit te vergroten en de luchtkwaliteit te verbeteren en energie te
besparen. Groene daken en gevels zorgen ervoor dat huizen in de zomer koel blijven en in de winter warm, en
door de subsidieregeling worden inwoners hierbij ondersteund.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk (PvdD)

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

