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Provincie Flevoland

PROVINCIAL STATEfI

AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

•£

Amendement nr.;

(In te vullen door de oriffleri

Onderwerp; Startnotitie RES

Agendapunt; 8a
Onderwerp Statenvoorstel; Startnotitie Energie Strategie Flevoland
Nummer Statenvoorstel; 2445687

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 18 september 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

□ te vervangen door

2. Richtinggevende uitspraken te doen voor het
opstellen van de concept-RES (april 2020) en Rt:s 1.0
(april 2021)
/

2. Richtinggevende uitspraken te doen voor het
opstellen van de concept-RES (april 2020) en RES
1.0 (april 2021) te weten:

Het bod bestaat voor het energie
producerende deel uit bestaand
(ruimtelijk) beleid.
De opgaven voor mobiliteit, industrie en
agrarisch worden vooralsnog niet
uitgewerkt tot een strategie. Het RESbod wordt wel in samenhang met deze
deelgebieden ontwikkeld.
De regio committeert zich aan het
ontwikkelen van een gezamenlijke
ruimtelijke ambitie voor grootschalige
opwek (wind en zon)
De potentie wordt onderzocht en wat
niet mogelijk wordt geacht door de
regio wordt expliciet gemaakt in RES
1.0
Voor de regio is betaalbaarheid van
groot belang waarbij wordt gestreefd
naar de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten welke in ieder
geval worden gemaximeerd op het
niveau van woonlasten-neutraliteit.

Beslispunt (en)

O te laten vervallen

r

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

fl

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Paul van der Starre (5OPLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

/b^

Het amendement wordt ondersteund door:
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Het aAend^ent is:
/

Aangenomen

Aldus bloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Staten^iffier,
Voorzitter,
A. Krist

L. Verbeek

Verworpen

