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Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 18 september 2019

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L Verbeek (CdK)
Statengriffier: Mevrouw A. Kost
FvD; de heer J.H.N. Beenen, de heer M. Gortworst, de heer A.K. de Lange, mevrouw S. de Lely, de
heer E.P.E. Raap en de heer J.P. Thomassen. WD: de heer F.A. Achtien, de heer J.J. de Haan,
mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, mevrouw M. Smeels-Zechner, mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (vanaf
16.49 uur) en de heer J.H. van Ulsen. PW: de heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen, mevrouw I.B.
Joosse en de heer C.J. Kok. Groenlinks: de heer H. Ismaili Alaoui, de heer S.M. de Reus, mevrouw
C. Straatsma en de heer S.V. Vrouwenvelder. CDA: mevrouw H.R. Bogaards-Simonse, mevrouw C.J.
Schotman en de heer J. van Slooten. PvdA: mevrouw D. Al-Obaidi, mevrouw M. Dubois en de heer
W. de Jager. Christenunie: de heer Z.J.B. Heng, de heer L. Schenk en mevrouw A.T. Strating-Baas.
SP: de heer W.F. Mulckhuijse. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij en de heer P.A. van der Starre.
D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T. Smetsers. PvdD: de heer J. Luijendijk en mevrouw L.
Vestering. SGP: de heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe (tot 20.41 uur).
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer M.A. Rijsberman (D66), de heer H.J. Hofstra (CU), de heer
J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. de Reus (WD) en mevrouw C.W. Smelik (Groenlinks).
Afwezig met kennisgeving

de heer C.H.W. van den Berg (Groep Otten), de heer G.J.C. Ransijn (FvD) en mevrouw M. Müller
(SP).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur en staat stil bij het overlijden
Van oud-statenlid, mevrouw Els van Hulten-Delfgaauw, overleden op 10
augustus 2019.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer C.H.W. van den Berg (Groep
Otten), de heer G.J.C. Ransijn (FvD) en mevrouw M. Müller (SP). Mevrouw J.J.
Klijnstra-Rippen (WD) is verlaat.■
■
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2. Vaststellen agenda___________________________________________________________
Moties vreemd aan de orde van de dag
De fractie van PW dient een motie vreemd ‘Afblazen Eden Holland’ in. Deze
zal bij agendapunt 9 worden behandeld.
De fractie van CDA dient een motie ‘Zorg in de Regio’ in. Deze statenbrede
motie vreemd aan de orde van de dag zal om praktische redenen na de
mondelinge mededeling van gedeputeerde Fackeldey (agendapunt 3)in
behandeling worden genomen.
________________________ __________
Conform
Besluit
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3. Mededelingen________________________________________________________________
Gedeputeerde De Reus licht toe, waarom het college geheimhouding op de
mededeling ‘voortgang project Verbreding Hogering Almere’ heeft gelegd. Hij
verzoekt om bekrachtiging voor vooralsnog een termijn van 2 of 3 weken. Er
_______________ volgt daarna een vervolg-mededeling._________________________________
De mededeling wordt bekrachtigd.
Besluit
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Gedeputeerde Fackeldey licht kort toe wat de actuele stand van zaken Zorg in
Flevoland is, conform de toezegging gedaan op 4 september in de commissie.
13 september een gemankeerde eerste bijeenkomst van de zorgtafel
gehad en een kennismaking met de projectleiders van de
zorgverzekeraars.
Morgen volgt een advies van overheden over de kandidaten voor het
onafhankelijk voorzitterschap.
Behandeling rapport in Tweede Kamer nog onduidelijk.
Het rapport van de verkenner is niet het enige uitgangspunt omdat
bepaalde zaken nog ontbreken.
Het zorgtafelproces dient transparant te zijn minimaal via
verslaggeving achteraf.
Er wordt een voortgangsoverleg ingesteld en gekeken naar de
mogelijkheden van een bestuurlijk overleg.
Eind oktober de volgende zorgtafel voorzien (de structuur moet nog
invulling krijgen).
Eerste werkdocument in de vorm van een werkdocument
lobbydocument wordt aan gewerkt.
25 september vanaf 20.00 uur: verrijken van het werkdocument in een
extra commissie.
Schriftelijk overleg Tweede Kamer, donderdag over een week.
Daarvoor is de mogelijkheid vragen aan te leveren voor de vragenlijst.
Ook dit wordt op 25 september besproken in de commissie.
Voorzitter: Er is behoefte aan een verhelderende vraag? ‘Wat zijn de
uitgangspunten voor de zorgtafel? ‘ Gedeputeerde: ‘De voorzitter (vanuit de
verzekeraars) gaf aan dat het rapport uitgangspunt is. De aanwezige overheden
gaven toen aan het rapport niet te hebben onderschreven en daarbij kritische
kanttekeningen te hebben geplaatst.’
Aansluitend wordt over een motie vreemd aan de orde van de dag gestemd die
door alle aanwezige fracties wordt ingediend._____________ ______________
De motie vreemd aan de orde van de dag (motie 2) wordt vervolgens unaniem
aangenomen (37-0), m.u.v. de fractie Otten die afwezig is.
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4. Vragenhalfuurtje
Onderwerp
Programmatische Aanpak Stikstof
Beantwoording
Portefeuillehouder de heer Hofstra
Toezegging

5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 18 september 2019
Besluit
I Conform
iSi isaiiSij;

6. Vaststellen besluitenlijst van Provinciale Staten van 10 juli en 31 juli 2019 alsmede de
integrale ad hoe commissies van 28 augustus en 4 september 2019_____________________
PW wijst op een foutje in de besluitenlijst van 10 juli: bij agendapunt 8 dient
Besluit
de PW (en niet zoals er staat PPV) correct te worden gespeld. Overig conform.

--- -
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7. Hamerstukken_______ _____ ____________________________________________________
Statenvoorstel afdoening moties______________________________________
Dictum
1. De moties, voorkomend op de lijst van af te voeren moties, met de
nummers: Dl9, D23, D30, R1, II als afgedaan te beschouwen en van de
______ lijst van moties af te voeren.__________________________________
Conform
Besluit

Q.______
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8. Bespreekstukken____________ ______________________________________ ___________
Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)________
a.____
1. Kennis te nemen van de Startnotitie RES Flevoland waarin de aanpak
Dictum
om te komen tot een Regionale Energiestrategie wordt beschreven.
2. Richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de conceptRES (april 2020) en RES 1.0 (april 2021).
Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming_____
Besluit
Sta ten voorstel,
moties en
amendementen

38

Statenvoorstel v^ordt bij hand opsteken aangenomen: (digitale uitslag later
toegevoegd)
Voor 26 :WD, CDA, SP, D66, Christenunie, SGP, 50PLUS, PvdA, Groenlinks, DENK
Tegen 12: PvdD, PW en Forum voor Democratie
Amendement A (ingetrokken) - Besparingsdoelstellingen
Amendement B (ingetrokken) - Mobiliteit meenemen in opstellen RES
Amendement C (ingetrokken) - Regionale structuur energie
Amendement D (verworpen) - Groene obligaties:
Voor 19: SP, D66, CDA, Christenunie, Groenlinks, PvdA, PvdD, DENK
Tegen 19: WD, Forum voor Democratie, PW, SGP, 5OPIUS
Amendement E (ingetrokken) - Startnotitie RES
Amendement F (ingetrokken) - Samenhang in de aanpak tegen
klimaatverandering
Amendement G (ingetrokken) - Besparingsdoelstellingen
Amendement H (verworpen) - Startnotitie RES:
Voor 7: SP, PW, 5OPIUS
Tegen 31: WD, D66, CDA, Forum voor Democratie, SGP, Christenunie,
Groenlinks, PvdA, PvdD, DENK
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Amendement I (verworpen) - Besparingsdoelstellingen:
Voor 17: SP, D66, CDA, Christenunie, Groenlinks, PvdA, PvdD, DENK
Tegen 21: WD, CDA, Forum voor Democratie, PW, SGP, 50PIUS
Motie 3 (aangenomen) - RES opwekken energie:
Voor 28: WD, SP, D66, CDA, SGP, Christenunie, Groenlinks, PvdA, 50PIUS,
PvdD, DENK
Tegen 10: Forum voor Democratie, PW
Motie 4 (aangenomen) - Burgerparticipatie RES Flevoland:
Voor 32: WD, SP, D66, CDA, PW, SGP, Christenunie, Groenlinks, PvdA, 50PIUS,
PvdD, DENK
Tegen 6: Forum voor Democratie

■ ‘fe

cö

Motie 5 (aangenomen) - Woonlastenneutraliteit en betaalbaarheid RES:
Voor 28: WD, SP, D66, CDA, SGP, Christenunie, Groenlinks, PvdA, 50PIUS,
PvdD, DENK
Tegen 10: Forum voor Democratie, PW
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Motie 6 (verworpen) - Noodtoestand voor het klimaat:
Voor 8: D66, GroenLinks, PvdD
Tegen 30: WD, CDA, SP, Forum voor Democratie, 50PLUS, PVV, SGP,
Christenunie, PvdA, DENK
Motie 7 (ingetrokken) - Verzet tegen aanvullende Flevolandse bijdrages
Motie 8: (verworpen) - Uitvoeren onderzoek in kader van de RES:
Voor: Forum voor Democratie, PW
Tegen: WD, SP, D66, CDA, SGP, Christenunie, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, PvdD,
DENK
Motie 9 (verworpen) - Verzet tegen aanvullende Flevolandse bijdrages:
Voor: WD, Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS
Tegen: SP, D66, CDA, SGP, Christenunie, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK
Motie 10 (verworpen) - Aanpak in samenhang voor een energie neutrale
provincie:
Voor 16: CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, PvdD
Tegen 22: VVD, 50PLUS, PVV, SGP, Christenunie, Forum voor Democratie
Stemverklaringen

____
Dictum

-

oj
Toezegging
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Forum: Tegen RES-statenvoorstel, tegen amendementen en moties
PW: Tegen heel veel moties en amendementen
Christenunie: Tegen amendement H (woonneutraliteit) en tegen motie 10
(mobiliteit, energie en agrarisch)
PvdA: amendement H (woonneutraliteit) tegen, amendement I
(besparingsdoelstellingen) steunen, motie 10 (aanpak in samenhang voor een
energie neutrale provincie)
50PLUS: Tegen motie 8 (uitvoeren onderzoek in het kader van de RES)
PvdD: Tegen amendement H (woonneutraliteit), voor amendement I
(besparingsdoelstellingen)
WD: Tegen amendement SOPLUSj tegen amendement I
(besparingsdoelstellingen)

Startnotitie cultuurbeleid 2021-2024____________________________________
1. De startnotitie Cultuurbeleid 2021 -2024 vast te stellen waarin de aanpak
is gericht op het actief betrekken van de Flevolandse culturele sector en
Provinciale Staten bij de totstandkoming van het beleid.
2. Als inhoudelijke basis voor het nieuwe cultuurbeleid uit te gaan van:
• Rijksbeleid Cultuur 2021-2024;
o Regionale culturele profiel ‘Flevoprofiel’ (2018);
O
Coalitieakkoord 2019-2023;
o Hoofdlijnen van het huidige provinciale cultuurbeleid 2017-2020
en de evaluatie daarvan.
3. De planning te richten op finale besluitvorming voor het zomerreces van
2020, zodat culturele instellingen voldoende tijd hebben om hun plannen
te baseren op het nieuwe provinciale cultuurbeleid.
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Aantal
aanwezigen per
stemming_____
Besluit
Statenvoorstel
en amendement
Stemverklaringen

c.
Dictum

38

Het statenvoorstel en het ingediende amendement J worden unaniem
aangenomen.
Groenlinks: amendement steunen
PW: Stemmen in met procesaanpak, maar willen ons inhoudelijk distantiëren
van zaken als coalitieakkoord en huidig provinciaal cultuurbeleid en landschaps
kunst
PvdA: Instemmen met amendement

Ontwerp Tweede wijzisins Omgevingsprosramma Flevoland (paragraaf 5.1
luchtvaart)________ ____________________ '
_____________ _____
1. De ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland
(luchtvaart) inclusief bijbehorende kaart vast te stellen.

Toezegging
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
statenvoorstel
en motie

38

Statenvoorstel wordt aangenomen:
Voor 36: Forum voor Democratie, WD, PW, Groenlinks, CDA, PvdA,
Christenunie, SP, 50PIUS, D66, SGP, DENK
Tegen 2: PvdD
Motie 11 (verworpen) - Geluidsoverlast kleine luchtvaart:
Voor 18: Forum voor Democratie (4), PW (2), SGP, Christenunie, Groenlinks,
50PIUS, PvdD
Tegen 20: WD, SP, D66, CDA, FvD (2), PW (2), PvdA, DENK

Stemverklaringen
over de motie

d.
Dictum
4sÉ

Toezegging

..

PvdD: Voor motie 11
Groenlinks: Voor motie 11
FvD: Vrije stemming in fractie
CDA: Tegen motie 11
WD: Tegen motie 11
Statenvoörstel zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV______
1. Geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatsbestemming
_______ 2018 van de OFGV.____________________________________________
Voorafgaand eerstvolgende agendering van dossier OFGV wordt aan PS uitgelegd
hoe met het bezwaar van WD en PW (begrotingssystematiek) wordt omgegaan.

38
Aantal
aanwezigen per
• stemming_____
Besluit_______ _ Het statenvoorstel wordt unaniem aangenomen
Stemverklaringen
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9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
Motie 1
Afblazen Eden Holland_____________________________________________
Toezegging
De interruptievragen van de heer Van Rooij aan gedeputeerde Rijsberman die
technisch van aard zijn worden schriftelijk beantwoord.__________________
Aantal aanwezig
37___________________________ __________________________________
PVV: motie trekken we in en de besluitenlijst van GS en de stukken waarnaar
Stemverklaring
de gedeputeerde verwijst worden afgewacht.__________________________
Besluit
Ingetrokken
10. Sluiting

I De voorzitter sluit de vergadering om 20.51 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 november 2019
Statengriffier,
Voorzitt^,

A

A. Kost

L. Verbeek

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
U kunt alle informatie raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Besparihgsdoelstellingen

Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevyt^d (RES)
Nummer Statenvoorstel: 2445687
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 18 september 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

□ te vervangen door

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. Richtinggevende uitspraken te doen vot^het
opstellen van de concept-RES (april 2020ben

RES 1.0 (april 2021).

/

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende tólispunt(en) toe te voegen
2a. In het opstellen oj^ellen van de (concept) RES Flevoland een besparingsstrategie voor CO2 equivalenten
mee te nemen met als doelstelling dat Flevoland in 2030 minimaal 55% CO2 reductie realiseert, conform de
wensen van het kal^et, en voor 2050 klimaatneutraal is, zoals omschreven in het coalitieakkoord.

en gaan ove/tot de orde van de dag.

Naaty initiatiefnemer:.Steven Vrouwenveldèr (Groenlinks)

landtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:

PARTIJ

handtekening

NAAM ONDERTEKENAAR

jl

n
©.
Forum voor
Democratie

Christenunie

7

Z^fJ^CKOEMUKttS

®PvdA

Partij voor
doOioron

fal
Voor

Stemverhouding
Totaal

VVD_______
SP______ _
D66_______
CDA
Groep Otten
FvD
'
PVV
SGP
:
Christenunie
Groenlinks
/
PvdA
/
50PLUS
/ PvdD
DENK

/
/
Het aphendemént is:

y

tegen

/
/
/

..

/

7

"

/
/

~
~

~
Verworpen

. Aangenomen

rgadering van Provinciale Staten van
Voorzitter,

L. Verbeek

ƒ

'a/

>111

■■^yd3c6s,
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AMENDEMENT

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

Onderwerp: MobiUtêit meenemen in opstellen RES

Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevo^l^d (RES)
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

O te vervangen door

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

□ te laten vervallen

□ Beslispunt(en)

□ Het (de) navolgende beslisdunt(en) toe te voegen
2a. In het opstellen van de/ES het mobiliteitsvraagstuk mee te nemen. Voorsorterend op de Flevolandse
doelstelling in 2030 eriergieneutraal te zijn inclusief mobiliteit.

eh gaan over tot dé orde van de dag.

Naam initjatiefnemer: Steven Vrouwenveider (Groenlinks)
?

/

Hand^kening initiatiefnemer:

,

Het amendement wordt ondersteund door:

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

jl
1^0

w

y

O
Forum voor
Democratie

Christenunie

'EiacjiHErsr

®PvdA
SS
Partij voor
do OIoron

/
/

Stemverhouding
Totaal

Voör

VVD
SP

/
/
/
/

D66_________ _
CDA
Groep Otten
FvD
'

V

/
/

tegen

___i
~

/

PVV
SGP
Christenunie
Groenlinks

PvdA
50PLUS
PvdD
DENK

:•

/. -L-

T

■

' ■

/
/

Het Rendement is-.

Aldds besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
^tengriffier,
Voorzitter,

4. Kóst

Verworpen

Aangenomen

L. Verbeek/

l
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AMENDEMENT

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

Onderwerp: Regionale structuur energie
Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Finland (RES)
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Nummer Statenvoorstel: 2445687
Aan de voorzitter vari Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeeii op
Wijzigen ontwerpbesluit

□ te vervangen door

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. Richtinggevende uitspraken te doen voor/et
opstellen van de concept-RES (april 2020)

RES 1.0 (april 2021).

/

□ te laten vervallen

□ Beslispunt(en)

□ Het (de) navolgende bestópunt(en) toe te voegen
2a. Bij het opstellen van/e (concept) RES Flevoland ook een Regionale Structuur Energie behandeld, analoog
aan de Regionale Structuur Warmte, waarbij ook gekeken wordt;naar de aanbod en vraag buiten onze regio.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Steven Vrouwenvelder (Groenlinks)

Handtekening initiatiefnemer:

:

Het amendement wordt ondersteund door:

PARTIJ

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

/

WK
Igfggal

Forum voor
Democratie

Christenunie

>iaaann?s:ïn:

®PvdA
lia>iU53
Partij voor
do Oioron

Voor

stemverhouding
Totaal
VVD

SP
D66__________
CDA
Groep Otten
FvD__________
PVV_________ ■
SGP
Christenunie.
Groenlinks

PvdA
5OPLUS
PvdD

-DENK

Tegen

/

K

/
/
/
/
/
/

z

Het/mendement.is: ;

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,
/a. Kost

Voorzitter//
L.Verbeej/

Verworpen

Provincie Flevoland
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AMENDEMENT

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

Onderwerp: Gröênë Obligaties

Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie. Flevoland (RES)
Nummer Statenvoorstel: 2445687 .
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 19 september 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

O te vervangen door

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

RES 1.0 (april 2021).
□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
2a. Groene obligaties onderdeel te maken van de (concept) RES Flevoland zodat het ambitie niveau omhoog
kan.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer: Steven Vrouwenyelder (GroenLinks)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:

PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

w
Forum voor
Democratie

:•

Christenunie

/^?><SJï02WUfiUS
V^^TElDCJIQïCÜSr

PvdA
liWWl
Partij voor
do Oioron

Stemverhouding
Totaal

VVD
SP
D66_______
CDA
Groep Otten
FvD_______
PVV
SGP
;
Christenunie
Groenlinks
PvdA
>
5OPLUS
~

Tegen

Voor

3a

ia

I

I

3

A

Ë_
I

1

A

Ah

2>
L

1

1

PvdD______

=t

-DENK---- -----

=t

Het amendement is:

Aangenomen

VerAvorpen

Aldus beslotyi in de OTCnbare/^ergaderirrg van Provinciale Staten van
Statengriffiér,
/\ /
/
Voorzitter,
A. Kóst

ƒ

/

/ y

/

L, Verbeek

/

V

j
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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

O De tekst van beslispunt(en), zijnde

D te vervangen door

2. Richtinggevende uitspraken te doen voor het
opstellen van de concept-RES (april 2020) en RE: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 eii wat
niet mogelijk wordt geacht door de
regio wordt expliciet gemaakt in RES
■ : •ƒ

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.

□ te laten vervallen

Beslispunt(en)
V.

4
J.

f

f

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

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Paul van der Starre (5OPLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

•i

Het amendement wordt ondersteund door:

Z'

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR
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/
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nir.-o'.ijnd

O
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/
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/
/
/
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/
/
/

/
/
/

______ 1
/
/
/

/

Goies^
Het ar)iend^ent is:
/

Aangenomen

[oten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Voorzitter,
Staten^riffier,
A. Ke^t
L. Verbeek

Aldus

Verworpen

PROVI NCI E

F LEVO LA N D

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.:|
(In te vullen door de griffier]

Onderwerp:

Samenhang in de aanpak tegen klimaatverandering

Agendapunt:8a/
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Fle/aand (RES Flevoland)
Nummer Statenvoorstel:

2445687

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provindale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op
Wijzigen ontwerpbesluit

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

□ Beslispunt(en)

te laten vervallen

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

- De opgaven voor mobiliteit, industrie en agrarisch worden in de Flevolandse RES uitgewerkt tót een strategie
met concrete, afrekenbare tussendoelen over de emissie van broeikasgassen om uiterlijk in 2030 te komen tot
een klimaatneutrale provinde;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

L. Vestering, Partij voor dé Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:

NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

HANDTEKENING

H
XAyji; -.KiW «• VBQMSie

C
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/
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/
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O
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/
/
/
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/
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/
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D66__________

f
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/

/
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/

SGP___________

/
/
Groenlinks
/
/
PvdD______________________

Christenunie

PvdA_________

Seniorcni’ffGvol/nd 'Oé.'PLA
Het amendejnent is:

~x:>o /

Aangenomen

Verworpen

-

Aldus besraten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengnffier,
A. Ko/t

Voorzitter,
L. Verbeek

Provincie Flevoland

__z

PROVINCIALESTAT-EN

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

Onderwerp: Besparingsdoelstellingen
Agendapunt: 8a
______ __________________ ■________ /__________
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strat^^ Flevoland (RES)

Nummer Statenyoorstel: 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 doeri voor het
opstellen van de concept-RES (april/2020) en

RES 1.0 (april 2021).

/

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolg^e beslispunt(en) toe te voegen

2a. In het opstel^ opstellen van de (concept) RES Flevoland een besparingsstrategie mee te hemen met als
doelstelling dat/levoland in 2030 minimaal SSX reductie realiseert, conform de wensen van het kabinet, en
voor 2050 klinpatneutraal is, zoals omschreven in het coalitieakkoord.

en gaan/bver tot de orde van de dag.

lam initiatiefnemer: Steven Vrouwenvelder (Groenlinks)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

SPo
D66
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Democratie

/
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/
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/
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/
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/
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/

/
/

PW
SGP
Christenunie
/
Groenlinks
/
PvdA
/

50PLUS
/
PvdD
/

-DENK /

■

/
/
/fct amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Voorzitter,

Statengriffier,

A., Kost

■ '

L. Verbeek

Verworpen

Provincie Flevoland

PROVINCIAL EMSiWiE N

AMENDEMENT

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.i
(In te vullen door de grifi

Onderwerp: Startnotitie RES
Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Energie Strategie Flevoland
NummerStatenvoorstel: 2445687

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Revoland
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 RES 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:
• 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)

□ te laten vervallen

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

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Paul van der Starre (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

/

Het amendement wordt ondersteund door:
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Het amendement is:

Z
4-

Aangenomen

Aldus besloterf in/de openirare v^adering van Provinciale Staten van
Statengriffi^, /
X
/
Voorzitter,

Kost

/[

/

/

L. Verbeek

Provincie Flevoland

AI^ENISEMENTArtikel 26 van êfllement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.:

T

(In te vullen door de griffie

Onderwerp: BesparingsdoelsteUingen
Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES)

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

RES 1.0 (april 2021).
□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

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

2a. In het opstellen van de (concept) RES Flevoland een besparingsstrategie mee te nemen met als doelstelling dat Flevoland in 2030 minimaal 49% reductie realiseert, conform de wensen van het kabinet, en voor 2050
klimaatneutraal is, zoals omschreven in hét coalitieakkoord.

én gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Steven Vrouwenvelder (Groenlinks)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
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Het amendementJs:
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L. Verbeek
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PROVNCACE,

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

Onderwerp: Startnotities
Agendapunt: 8b

Onderwerp StatenvoorsteU Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024

Nummer Statenvoorstel: 2437936
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 18 september 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

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

De startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024
vast te stellen waarin de aanpak is
gericht op het actief betrekken van de
Flevolandse culturele sector en
Provinciale Staten bij de totstandkoming
van het beleid.

□ Beslispunt(en)

1.

In te stemmen met het in de Startnotitie
Cultuurbeleid 2021-2024 voorgestelde
proces, waarin de aanpak is gericht op het
actief betrekken van de Flevolandse
culturele sector en van Provinciale Staten bij
de totstandkoming van het beleid.

□ te laten vervallen

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

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer: Johan van Slooten (CDA)

Handtekening initiatiefnemer:

□ X te vervangen door

z

Het amendement wordt ondersteund door;
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Het amendement is:
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vëraadering van Provinciale Staten van

/
/

Voorzitter,

L. Verbeek

7

Provincie Flevoland
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AdOTIE WllM© MINI DU ©I^DE VAM DU DAG
Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de^ffler)

Onderwerp: Afblazen Eden Holland

Agendapunt:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 18 september 2018

Constaterende dat:
Er een haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonder/naar de realisatie van Eden Holland;
de conclusie is dat het huidige plan op de huidige locatie niet haalbaar is;
de provincie via het Fonds Verstedelijking Almer^FVA) €10 miljoen beschikbaar zou
stellen aan de gemeente Almere voor Eden Holled;
er tevens onderzocht is of er via deze financi^ngsvorm sprake is van ongeoorloofde
staatssteun.
/

Overwegende dat:
In het haalbaarheidsond^oek niet alleen de conclusie wordt getrokken dat dit plan op
deze locatie in deze vocm niet haalbaar is;
dit project grote risicxar s met zich meebrengt;
in het rapport van ^pril 2019 van Sira Consulting de conclusie is dat er inderdaad sprake is
van ongeoorloofde^taatssteun als FVA gelden worden aangewend,

Vei

‘ken het college

/ ® Dragen het college op /

Spreken uit

D^lannen voor Eden Holland per direct stop te zetten en dit door te geven aan de gemeente
^ere,
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer:

Handtekening initiatiefnemer:

o

De motie wordt ondersteund door:
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De motib is:
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A. Kost /Ia//
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ProVINCIE Flevoland

P R o VIN CIA L E:?Sg'AT,E N

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21c. van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Zorg in de regio

Agendapunt: 9 Motie vreemd aan de orde van de dag

Nummer Statenvoorstel:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

\

in vergadering bijeen op: 18 september 2019

•
Constaterende dat:
Met het plotselinge en impactvolle faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen er grote veranderingen
zijn opgetreden in het zorgaanbod in Noordoostelijk deel van Revoland (Urk, Noordoostpolder, Lelystad
en Dronten);
In opdracht van het ministerie VWS de toekomstverkenner dhr. Bas Leerlink een onderzoek heeft gedaan
naar het toekomstperspectief voor de zorg, resulterend in het rapport: Toekomstverkenning zorg in
Flevoland (juli 2019);
De gezamenlijke reactie van de betrokken colleges B&W (Urk, Noordoostpolder, Dronten en Lelystad) en
GS van de provincie Flevoland zoals verwoord in een brief aan de minister VWS (d.d. 12 juli 2019) wordt
ondersteund.

Overwegende dat:
Er nog steeds zorgen zijn over het huidige aanbod van zorg als het gaat om bereikbaarheid, spoedeisende
zorg en acute verloskunde;
De uitkomsten van hét rapport van de toekomstverkenner nog veel vragen opróept en onduidelijkheden
laat bestaan over het anders organiseren van een kwalitatief goed aanbod van (acute) zorg met specifieke
aandacht voor geboorte/kinderen, senioren en chronisch zieken;
De aangeboden (financiële) betrokkenheid van het ministerie nog steeds nodig is;
Er nü én in de toekomst een groot beroep wordt gedaan op de (lelijns) zorgverleners in de regio en er
daarmee extra ondersteuning in het anders organiseren van goede zorg(voorzieningen) noodzakelijk is;
Het rapport te beperkte informatie en inzicht geeft in de financiële haalbaarheid en de daarmee
samenhangende financiële ondersteuning door zorgverzekeraars, ook in relatie tot gemeentelijke
zorgtaken.

Spreken uit:
Het van maatschappelijk belang té vinden dat onderstaande punten worden betrokken bij het vervolgtraject,
onder regie van de Zorgtafel:
De belangen van de inwoners en het zorgpersoneel centraal te stellen;
Er wordt gewerkt aan herstel en versterking van voldoende en kwalitatief goede zorgvoorzieningen dat
voorziet in de behoefte van de inwoners en structureel is verankerd in de regio;
Betrokken partijen zorgdragen voor een medisch en maatschappelijk verantwoord zorgaanbod als het
gaat om nabije beschikbaarheid en toegankelijkheid;
De uitkomsten van de Zorgtafel onafhankelijk te laten toetsen;
De Zorgtafel zorgdraagt voor een openbaar en transparant proces dat voor belanghebbenden en
belangstellenden is te volgen;
De Zorgtafel op regelmatige basis communiceert over de voortgang, pro- actief het maatschappelijk
draagvlak probeert te bevorderen en daarmee werken aan herstel van vertrouwen in de regionale zorg;

0)
Verzoeken het college:
De bovenstaande punten in te brengen bij de Zorgtafel

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers : C.J.Schotman (CDA) H. Ismaili Alaoui(GL), C.Jansen(PW), S. Simonse (SGP),
W.de Jager (PvdA), Y. Den Boer (D66), S. de Lely (FVD), M.Muller (SP), T. Strating-Baas (CU) J.de Haan
(WD), A. Khedoe (Denk), P. v.d. Starre (50-t-) L.Vestering (Partij voor de Dieren)

Handtekening initiatiefnemers:

l
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Provincie Flevoland

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

Onderwerp: Start notitie RES- opwekken energie

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Energie Strategie Flevoland ( RES Flevoland)
Nummer Statenvoorstel: 2445687

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 18 september 2019

Constaterende dat:
Aan de Staten gevraagd wordt om richtinggevende uitspraken te doen voor de concept-RES Flevoland.
Overwegende dat:
- Er naast zon en wind andere toekomstbestendige mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken;
- deze mogelijkheden, zoals waterkracht en thermische energie, op dit moment nog weinig aandacht krijgen;
- er mogelijkheden zijn voor de Flevolandse wateren in de opwek of opslag van duurzame energie.

□ Verzoeken het college

/

□ Dragen het college op / X Spreken uit

Dat er in de breedte, naast de opwekking van zon en wind, gekeken wordt naar alle mógelijkheden van
duurzame energieopwekking en opslag die toekomstbestendig zijn waarbij dit in harmonie gaat mét de (aanleg
van nieuwe) natuur, recreatie- en belevingswaarde.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Y. Den Boer (D66), S.V. Vrouwenvelder (Groenlinks)

F
Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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TOTHE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vuUën door

ftier)

Onderwerp: Startnotitié RES

Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Burgerparticipatie RES Flevoland
Nummer Statenyoorstel: 2445687

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen?op: 18 september 2019

Constaterende dat:
Flevoland aan de vooravond staat haar handtekening te plaatsen onder het klimaatakkoord;
We zien dat de realisatie van de Windplannen in diverse plaatsen tót protesten van inwoners heeft
geleid;
Het landelijk programma RES, o.a. via de Participatiecóalitie, handvatten biedt óm
burgerparticipatie te initiëren op lokaal en regionaal niveau; /

Overwegende dat:
De klimaatopgave van vitaal belang is voor de huidige en toekomstige generaties;
Energiebesparing een belangrijke bijdrage levert en dit vraagt om intensieve participatie van onze
inwoners;
De implementatie van de RES ingrijpend kan zijn in ruimtelijk en financieel opzicht voor veel
huishoudens in Flevoland;
De inwoners van Flevoland verdeeld zijn over de huidige windplannen;
Het daarom van belang is de Flevolandse inwoners nauw te betrekken, o.a. via de lokale
netwerken/gemeenten, bij het uitbrengen van een gedragen RËS-bod;
en de verwachting van de inwoners daarbij goed te managen.

X Verzoeken het college

/

Dragen Het college op /

Spreken uit

om uitwerking te geven aan de bouwsteen ‘Participatie’ (informeren, ideeën/mening ophalen van

inwoners en betrekken/meedoen in bijdrage) om de diverse groepen inwoners van Flevoland mee te

nemen in het tot stand komen van het RES bod Flevoland.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Henri van Ulsen (VVP), Willem de Jager (PvdA)

Handtekening initiatiefnemer:
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PROVINCIALE STATEN

MOTIE

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

Onderwerp: Woonlastenneutraliteit ft betaalbaarheid RES

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)
Nummer Statenvoorstel: 2445687
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 18 september 2019

Constaterende dat:
• Veel mensen met lagere en middeninkomens in Revoland in de afgelopen jaren weinig gemerkt
hebben van de economische groei, maar vooral hun lasten hebben zien groeien;
• Bij verduurzaming en energiebesparing op woningen de kosten voor de baat gaan en veel burgers
moeite zullen hebben om de benodigde investeringen te kunnen betalen;
• Verder onderzoek nodig is om te bezien op welke manier energiebesparing voor zoveel mogelijk
huishoudens haalbaar en betaalbaar kan worden gemaakt.

Overwegende dat:
• De klimaatopgave van vitaal belang is voor de huidige en toekomstige generaties;^
• De klimaatmaatregelen voor de Revolanders haalbaar en betaalbaar dienen te zijn;
• De klimaatopgaven ook kansen bieden voor de Revolandse economie en kansen bieden om
goedkopere duurzame energie te leveren aan de Flevolanders;
• De warmtetransitie onderdeel is van de RES en inzicht moet bieden in de regionale warmtevraag en
beschikbaarheid van warmtebronnen.
□ Dragen het college op
In het kader van de warmte-transitie (‘van aardgas los’) het aspect betaalbaarheid voor burgers c.q. de
doelstelling van woonlastenneutraliteit:

•
•
•

als een belangrijk aandachtspunt te bespreken met de Revolandse gemeenten;
concreter uit te werken in de concept RES en de RES 1.0;
Provinciale Staten goed te informeren over het realiseren van woonlastenneutraliteit en hierbij
specifiek aandacht te besteden aan de lagere en middeninkomens.

En gaan over tot de orde van de dag. °

Naam initiatiefnemer: Willem de Jager (PvdA)

Handtekening initiatiefnemer:
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de goHier)

Onderwerp:

Noodtoestand voor het klimaat

Agendapunt:

8a

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)
Nummer Statenvoorstel:

2445687

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
In vergadering bijeen op:

18 september 2019

Constaterende dat:
- De kllmaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
- Wereldwijd diverse landen en steden Inmiddels de kllmaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;
Overwegende dat:
- Het uitroepen van de kllmaatnoodtoestand een sterke erkenning Is van de gezamenlijke opdracht om
maximale Inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zoveel als mogelijk te beperken;

Verzoeken het college /

Dragen het college op /

Spreken uit

Namens de provincie Flevoland de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer:

L. Vestering, Partij voor de Dieren Flevoland

Handtekening initiatiefnemer:

L
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevpfand
Motie nr.: f
(In te vullen dooVdè iffi/r)

Onderwerp: Startnotitie RES
Agendapunt:

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Energie Strategie Flevoland (tós Flevoland)

Nummer Statenvoorstel: 2445687
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 18 september 2019

Constaterende dat:
/
• De Rijksoverheid Nederland heeft opge^feeld in dertig energie-regio’s, en deze heeft belast
met de verantwoordelijkheid om individueel uitvoering te geven aan de landelijke opgave
voor 2030 om 35 TWh per jaar aan l^rnieuwbare energie op te wekken,

•
•

Flevoland één energieregio is naast negenentwintig andere, en met 2,46 TWh maar liefst
7% van de landelijke opgave vo^2030 al heeft gerealiseerd,
De energie-regio’s inspraak h^ben in het tot stand komen van de verdeelsleutel.

Overwegende dat:
/
• Flevoland vroegtijdig he^t geïnvesteerd in de opwekking van hernieuwbare energie en
daardoor terecht vooru/tloopt op alle andere energie-regio’s,
• Het niet in het belanawan de Flevolanders is om Flevoland te laten compenseren voor een
gebrek aan ambitiey^ vernuft bij andere energie-regio’s,

Verzoeken het colleg^ / X Dragen het college op /

Spreken uit

Zich via alle bestuurlijke kanalen, waaronder het IPO, te verzetten tegen een aanvullende
Flevolandse bijdrage aan de landelijke opgave van de energie-regio’s voor 2030,
en gaan over tot/de orde van de dag.

Naam in^iatiefnemer: Anton de Lange (Forum voor Democjatie)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

HANDTEKENING

D66
Forum voor
Democratie

Christenunie

®PvdA
UeKU-Sf
Partij voor
de Dieren

Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

VVD________________________
SP__________________________

D66________________________
CDA________________________
FvD_________________________

PW________________________,
SGP
/

ZL
7

Christenunie_____ ;_______/

/

Groenlinks

PvdA
5OPLUS

PvdD
DENK

/
/

/

/

(3rcz*Y>
De motie is:/
is:.

Aangenomen

Aldus oesroten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Staten^ffier,
Voorzitter,

A. K<Kt

L. Verbeek

Verworpen

/

Provincie Flevoland

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: (
(In te vullen doon

'fier)

Onderwerp: Startnotitie RES

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)
Nummer Statenvoorstel: 2445687
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 18 september 2019

Constaterende dat:.
• De bestaande opwekking van hernieuwbare energie bijna verdubbeld zal zijn in 2030, als
alle Flevolandse plannen voor wind en zon uitgevoerd worden.
Overwegende dat:
• Er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de, waarschijnlijk nadelige, effecten van
windmolens op de volksgezondheid, bijvoorbeeld door slagschaduw en laagfrequent geluid,
• Er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de, waarschijnlijk nadelige, effecten van
windmolens op de populatieomvang, migratiepatronen en gezondheid van vliegende dieren
zoals vogels en vleermuizen,
• Er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de, waarschijnlijk nadelige, effecten van
zonnevelden op het bodemleven, inclusief de herstelperiode na verwijdering van een
zonneveld,
• De opwekking van hernieuwbare energie niet onbedoeld ten koste mag gaan van de
volksgezondheid of van de natuur,

Verzoeken het college
•

•
•

/ X Dragen het college op /

Spreken uit

Om onderzoek uit te voeren naar de effecten van windmolens en zonnevelden op de
volksgezondheid en de natuur in Flevoland, met literatuuronderzoek vvaar het kan en met
eigen onderzoeksresultaten waar het moet,
Om de (voorlopige) onderzoeksconclusies integraal op te nemen in de concept-RES,
Om het volledige (voorlopige) onderzoek openbaar beschikbaar te stellen, voorafgaand aan
de bespreking van de concept-RES door PS,

en gaan over tot de orde van de dag.
r'

Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum voor Democratie)
7
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Provincie Flevoland

PROVINCIALE-STAT-EN

MOTIE
Artikel 25 van-Egslement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door

|
griffier)

Onderwerp: Startnotitie RES

Agendapunt: 8a

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)
Nummer Statenvoorstel: 2445687

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 18 september 2019

Constaterende dat:
• De Rijksoverheid Nederland heeft opgedeeld in dertig energie-regio’s, en deze heeft belast
met de verantwoordelijkheid om individueel uitvoering te geven aan de landelijke opgave
voor 2030 om 35 TWh per jaar aan hernieuwbare energie op te wekken,
• Flevoland één energieregio is naast negenentwintig andere, en met 2,46 TWh maar liefst
7% van de landelijke opgave voor 2030 al heeft gerealiseerd,
• De energie-regio’s inspraak hebben in het tot stand komen van de verdeelsleutel.

Overwegende dat:
• Flevoland vroegtijdig heeft geïnvesteerd in de opwekking van hernieuwbare energie en
daardoor vooruitloopt op alle andere energie-regio’s,
• Het niet in het belang van de Flevolanders is om Flevoland te laten compenseren voor een
gebrek aan ambitie en vernuft bij andere energie-regio’s,
Verzoeken het college

/ X Dragen het college op /

Spreken uit

Zich via alle bestuurlijke kanalen, waaronder het IPO, te verzetten tegen een aanvullende
Flevolandse bijdrage aan de landelijke opgave van de energie-regio’s voor 2030,
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Anton de Lange (Forum vooi>
Handtekening initiatiefnemer:
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PR O VIN CIALESTATE N

MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr/f
(In te vulleiX^r de

Onderwerp:

Aanpak in samenhang voor een energieneutrale provincie

Agendapunt:

8a

Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie Regionale Energie Strategie Revoland (RES Flevoland)

Nummer Statenvoorstel:

2445687

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

18 september 2019

Constaterende dat:
- er in de startnotitie om te komen tot een concept RES de opgaven voor mobiliteit, industrie en de agrarische
sector nog niet zijn uitgewerkt;
Overwegende dat:

- een samenhangende aanpak belangrijk is het gezien de urgentie en de grootte van de opgave om te komen
tot energieneutraliteit in 2030;

O Verzoeken het college /

Dragen het college op /

Spreken uit

- zo spoedig mogelijk te komen tot de uitwerking van de opgaven voor mobiliteit, industrie en agrarische
sector in samenhang met de Revolandse RES tot een strategie met concrete, afrekenbare tussendoelen over
de emissie van broeikasgassen om uiterlijk in 2030 te komen tot een energieneutrale provincie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L. Vestering, Partij voor de Dieren Flevoland
S. Vrouwenvelder, Groenlinks
Y. den Boer, D66

Handtekening initiatiefnemer:
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%

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland . T ’
Motie nr.: Y B

)

(In te vullen door oa^c^er)

Onderwerp: Geluidsoverlast kleine luchtvaart

Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland
(luchtvaart)

Nummer Statenvoorstel: 2430308
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 18 september 2019

Constaterende dat:
er in 2011 een zoekgebied aangewezen is voor luchtvaartterreinen met een vliegverbod voor de nacht
er daarbij rekening is gehouden voor geluidsoverlast in stedelijk gebied, natuur- en
stiltegebieden
het programma nu gewijzigd moet worden voor structureel gebruik door de kleine
luchtvaart
dit in de praktijk zal gelden voor nieuwe initiatieven in Flevoland
Overwegende dat:
er vanaf 2011 geen nieuwe initiatieven zijn gemeld in Flevoland
geluidsoverlast niet is geborgd voor losse erven/ woningen in het landelijk gebied
de ervaring van overlast door de kleine luchtvaart rond Luchthaven Lelystad leert dat hier serieus
mee moet worden omgegaan
het welzijn van alle Flevolanders onze zorg verdient
. de zondag bij uitstek een dag is waarin de Flevolander tot rust komt
X Verzoeken het college /
Dragen het college op /
Spreken uit
bij de eerst volgende wijziging van het omgevingsprogramma te borgen dat bij nieuwe initiatieven
voor kleine luchtvaart waarbij in het zoekgebied ruimte wordt gezocht, er op zondagen geen sprake
is van. geluidshinder

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.N. Simonse (SGP) T. Str^ing- Baas (Christenunie)

Handtekening initiati0nemer:

c
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