MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 2
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Niet ‘meer’ windmolens in Flevoland
Agendapunt: 11a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2023-2026
Nummer Statenvoorstel: 2948502

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 29 juni 2022
Constaterende dat:
1. Het Regioplan Windenergie kaders geeft op opschalen en saneren, hiermee wordt het aantal molens
gehalveerd;
2. Flevoland 5,81 TWh (16,6%) als RES 1.0 bod levert;
3. Flevoland hiermee een koploper positie inneemt ten opzicht van de andere RES-regio’s;
4. Het Flevolands RES-bod hoofdzakelijk bestaat uit grootschalige opwekking van wind en zon;
5. De perspectiefnota richting geeft om ‘meer’ windmolens in Flevoland te plaatsen;
Overwegende dat:
1. Flevoland met het RES 1.0 bod ruim voldoende verantwoordelijkheid neemt;
2. Hiervoor zeer grote windparken dicht bij de leefomgeving worden gesitueerd;
3. Flevoland een ruimtelijke opgave heeft voor woningbouw, bedrijvenparken en landbouw;
4. Gewaakt moet worden dat deze opgaven niet geblokkeerd worden door nieuwe windplan ambities;
5. Duidelijke kaders aan toekomstige RES-bijdrage worden gegeven;
6. De windplannen voor de projectgebieden Zuid, Oost en Noord zijn/worden uitgevoerd, windplan West
in voorbereiding is en als laatste volgt;
7. Niet meer nieuwe windparken in Flevoland te creëren;

□

□

Spreken uit (dictum)
Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) /
1. Het projectplan ‘opschalen en saneren windmolen gebied West’ aan PS voor te leggen;
2. De omgevingsverordening aan te passen waarbij nieuwe windmolens in Flevoland worden uitgesloten.
3. Provinciale Staten in de eerstvolgende vergadering een besluit voor te leggen waarbij tot het moment
van besluitvorming van nieuwe kaderstelling geen medewerking wordt verleend aan de vestiging van
nieuwe windparken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: H. van Ulsen (VVD), W. Boutkan (PVV), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS), J.N. Simonse
(SGP)

Handtekening initiatiefnemer:
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Fractie Van den Berg
GroenRood
De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2022.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

