MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 16
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Ondersteuning aanpak energie armoede
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
Constaterende dat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.

Energie armoede, een steeds groter probleem wordt voor vele Nederlanders;
7% van de Flevolandse huishoudens (176.625) zijnde 12.364 in de energiearmoede leeft;
In Lelystad is dit meer dan 10%;
De energieprijzen op het moment op een hoogtepunt zijn sinds 2015 en blijven stijgen1
Draagvlak een belangrijke voorwaarden is voor het realiseren van doelen welke betrekking
hebben op de verduurzaming;
Flevoland, het hoogste percentage duurzame energie levert binnen de RES opgave;
Isolatie wordt gezien als goed middel tegen energiearmoede en er veel draagvlak voor is,
zie de stemming voor het nationaal isolatieprogramma en een onderzoek van I&O Research;
Er een aanbeveling is vanuit de Europese Commissie om aandacht te besteden aan
energiearmoede2;
Er een motie in de Tweede Kamer is aangenomen in september vorig jaar met betrekking
tot het opzetten van een nationaal isolatieprogramma3;
Meerdere energiecorporaties hebben opgeroepen tot het beter isoleren van huizen met een
energielabel lager dan een C, als onderdeel van het “nationaal isolatieprogramma”;

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/24/klap-van-duurder-gas-komt-eraan-a4059628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1563&rid=1
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16586&did=2020D35908

Overwegende dat:

•
•

•
•
•
•

De zon en de wind van iedereen is en de energietransitie van ons allemaal moet zijn;
In 2020 er al een totaal van € 4,8 miljard aan subsidie is toegekend voor duurzame energie
in Flevoland;
Minder draagkrachtige huishoudens door gebrek aan middelen vaak in de minst
energiezuinige woningen wonen en relatief hoge energierekeningen hebben;
De Provincie in veel gevallen de vergunningen verleent voor wind- en zonneparken (en ook
gemeenten);
De provincie (en gemeenten) gaat over het instrumentarium om voorwaarden te stellen bij
het afgeven van vergunningen;
Er binnen de reserves en voorzieningen in de brede Bestemmingsreserves ruim 4 miljoen
beschikbaar is voor nieuw beleid;

□

□

Spreken uit
X Verzoeken het college /
Dragen het college op /
• Te onderzoeken op welke manier ondersteuning gegeven kan worden aan de huishoudens
met acute energie armoede;
• Met een voorstel te komen hoe huishoudens” getroffen door energie armoede” het beste
geholpen kunnen worden, zowel op korte termijn om de acute nood te ledigen als op basis
van lange termijn waarmee energie armoede structureel aangepakt kan worden;
• Met de huidige energie exploitanten in Flevoland in gesprek te gaan, en terug te
rapporteren aan PS hoe deze exploitanten een (financiële) bijdrage kunnen leveren aan
het terug dringen van energie armoede;
• Te inventariseren bij gemeenten of zij m.b.t. de aanpak van energie armoede hulp nodig
hebben van de provincie Flevoland;
• Om te kijken hoe er binnen de programmatische aanpak van de Metropoolregio Amsterdam
op energiearmoede samengewerkt kan worden;
• Kennis te nemen van de ervaringen van andere provincies zoals Zuid Holland, Groningen en
Gelderland, bij aanpak van energie armoede en te kijken waar mogelijkheden liggen samen
op te trekken tegen energie armoede;
• M.b.t. bovenstaande punten, binnen afzienbare tijd, terugkoppeling te geven aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: M.G.J.H. van Rooij (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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De motie is:

Aangenomen

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

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

