= Provincie Flevoland
Besluitenlijst PS
Registratienummer:
ii 2510551

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 20 november 2019

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Statengriffier: De heer R. Kalk
: ;
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 G.J.C. Ransijn. WD: de heer F.A. Achtien, de heer J.J. de Haan,
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (tot 23:00 uur), mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, mevrouw M. SmeelsZechner en de heer J.H. van Ulsen. PW: de heer W. Boutkan, de heer C.A. Jansen en mevrouw l,B.
Joosse. 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 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, dé heer L. Schenk en mevrouw A.T. Strating-Baas. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw
M. Müllér. 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 héér J. Luijendijk en mevrouw L. Vestering. SGP: de
heer J.N. Simonse. DENK: de heer M.A. Khedoe. Groep Otten: de heer C.H.W. van den Berg.
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

i:

De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer H.J. Hofstra (Christenunie), dè heer J.A. Faekeldey (PvdA),
de heer J. de Reus (WD) en mevrouw C.W. Smelik (Groenlinks).
Afwezig met kennisgeving

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer J.P. Thomasseh (FvD),
mevrouw G.J. Schotman (CDA) en de heer G.J. Kok (PVV).
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Ordevoorstel
..

Aantal aanwezig

Op woensdag 13 novembèr jl. heeft u als PS een besluit genomen over de
bekrachtiging van de geheimhouding op eén aantal stukken uit het dossier
Eden. Daarbij is daarna door de portefeuillehouder namens GS aan PS
verzocht eveneens te besluiten de ‘geheimhouding te verlengen met twee
weken’tot 26 november 2019.
Dit laatste besluit wordt over gedaan: de voorzitter stelt namens het college
voor het volgende nieuwe besluit te némen:
De geheimhouding op de volgende stukken betreffende Eden met ingang van
heden op te heffen:
• Masterplan Eden Holland d.d. juni 2019 met uitzondering van hoofdstuk 8
en de bijlagen 1,2,5 en 6,
Ambtelijke rapportage ontwikkeling Eden, d.d. 20 augustus 2019, met
uitzondering van paragraaf 2.5 beoordeling businesscase,
Risicorapportage bureau Naris,
Rapportage van Deloitte ‘Financieringswijze thematisch natuurpark Eden’
d.d. 6 augustus 2019,
Second opinion project Eden Holland van buro KplusV d.d. 6 augustus
2019, met uitzondering van paragraaf 3, Financiële toets”.____________
Forum voor Democratie vraagt om tekst op papier. Dit (orde)voorstel wordt
in stemming gebracht.____________________________________________ _
38
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Besluitenlijst PS
Bladnummer

1
Stemverklaring
Besluit

Aantal aanwezig
Stemverklaring
Besluit

PvdD (voor), WD (tegen)___________________________________
Verworpen (voor 12, tegen 24)_______________________________
Opheffing van de geheimhouding met uitzondering van de financiële
paragrafen zoals eerder genoemd wordt in stemming gebracht.
33______________________________________________________
PVV (tegen)______________________________________________
Aangenomen (voor 26, tegen, 7)

2. Vaststellen agenda________________________________________________________
________________ IPO-begroting 2020 is een Kamerstuk geworden.__________
Moties vreemd:
Fractie Forum voor Democratie dient een motie vreemd in ‘Perspectief
bieden aan de Nederlandse boeren nabij Natura2000-gebieden\
3. Mededelingen

4. Vragenhalfuurtje

È

5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 20 november 2019
Besluit
I Conform

6. Bespreekstukken
a.____
Besluitvorming KUmaatakkoord_____________________________________
Dictum
1. In te stemmen met de integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord
die de bevoegdheden van provincie Flevoland raken, voor zover deze
afspraken (bijgevoegd bijlage 1 (#2481932)) betrekking hebben op de
opgaven in Flevoland.
2. Gedeputeerde Staten op te dragen het besluit van Provinciale Staten in
te brengen bij IPO-Bestuur.
________
Toezegging
Gedeputeerde Fackeldey zegt toe de stand van zaken en een kaart van de
initiatieven in de provincie omtrent waterstof in het eerste kwartaal van
2020 te delen met de Staten._______________________________________
Toezegging
Gedeputeerde Fackeldey voert woonlastenneutraliteit op als belangrijk
element in het interprovinciale overleg en in het overleg met de minister.
Toezegging
Gedeputeerde Fackeldey informeert samen met ander gedeputeerden de
Staten komende tijd over agrobosbouw en agronatuur (met name over de
samenhang tussen natuur en landbouw).______________________________
Stemverklaring
VVD (voor motie 9 en tegen motie 4); Forum voor Democratie (tegen
Statenvoorstel en voor motie 8); SGP (tegen motie 8); Groenlinks (tegen
motie 6); PvdA (voor motie 3, tegen motie 6, tegen motie 7 en tegen motie
8); 50PLUS (tegen Statenvoorstel); PvdD (voor Statenvoorstel) en Groep
Otten (tegen Statenvoorstel)._______________________________________
Aantal aanwezig
37_____________________________________________________________
Aangenomen
Besluit
Voor 25: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD, SGP,
DENK.
Tegen 12: Forum voor Democratie, PW, 50PLUS, Groep Otten.
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Bladnummer

3
7

Motie 4
Dictum

Aantal aanwezig
Besluit

Motie 5
Aantal aanwezig
Besluit

Motie 6_______ _
Aantal aanwezig
Besluit

—J
■

5OPIUS - Overproductie duurzame energie regio Flevoland d.m.v. certificaten
aanbieden aan RES regio’s_____
37________________ ________ ________ ___________________________
Verworpen
Voor 12: Forum voor Democratie, 5OPIUS
Tegen 25: WD, PVV, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, D66, PvdD,
SGP, Groep Otten, DENK

50PLUS - Woonlastenneutraliteit opnemen in Kern van provinciale afspraken
37_______________

- '

■

■

_______________________

Verworpen
Voor 12: Forum voor Democratie, SP, 5OPLUS, Groep Otten, DENK
Tegen 25: WD, PW, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, D66, PvdD, SGP

Motie 7_______
Aantal aanwezig
Besluit

PW - laat Flevolanders meebeslissen over het klimaatakkoord
37_____________________ ._____________
.
Verworpen
Voor 9: Forum voor Democratie, PW
Tegen 28: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 50PIUS, D66,
PvdD, SGP, Groep Otten, DENK
'

Motie 8
Aantal aanwezig
Besluit

PW - Gébruik je verstand_____________________________________
37
Verworpen
Voor 9: Forum voor Democratie, PW
Tegen 28: WD, Groenlinks, CDA, PvdA, Christenunie, SP, 5OPIUS, D66,
Pvdb, SGP, Groep Otten, DENK

Motie 9
Dictum

PvdD, DENK - Jongeren kunnen energie besparen_____________ __________
Verzoeken het college:
- om als provincie Flevoland met stichting Energy Challenges in gesprek te
gaan om te kijken naar mogelijkheden om deelname namens Flevolandse
basisscholen en middelbare scholen te stimuleren;
- hierbij zowel de financiële ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken,
als investering in denkkracht om zo actief met jongeren samen te werken aan
energiebesparing in Flevoland, nu en in de toekomst;

Aantal aanwezig
Besluit

37
Aangenomen
Voor 27: WD, Groenlinks, VDA, PvdA, Christenunie, SP, 5OPIUS, D66, PvdD,
SGP, DENK
Tegen 10: Forum voor Democratie, PW, Groep Otten
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Groenlinks, D66, PvdD - Aanplant en bescherming bomen_______________
Verzoeken het college:
- een inventarisatie te maken van gronden in haar bezit waar (extra) bomen
geplant kunnen worden;
- de uitkomst van deze inventarisatie ter kennis te brengen aan PS;
- diversiteit als prioriteit meegeven in het aanplanten van nieuwe bomen
37___________________________________________________
‘
Aangenomen
Voor 25: Forum voor Democratie, Groenlinks, PvdA, Christenunie, SP,
50PIUS, D66, PvdD, DENK
Tegen 12: WD, PW, CDA, SGP, Groep Otten
.
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Bladnummer

4

____
Dictum

Besluit

c.
Dictum

IPO Begroting 2020 (hamerstuk)___________________________________
1. In te stemmen met het bedrag van €901.000 (basisbegroting), een
bijdrage van €70.000 aan de IPO-voorstellen Nieuw Beleid
(begrotingswijziging) en €951.000 (BUI2) opgenomen in onze begroting
ten behoeve van het Interprovinciaal Overleg._____________________
Conform
Opdrachtformulering Informanten voor de toekomstige visie op de zorg in de
regio Flevoland__________________________________________________
1. De opdrachtformulering voor de informanten vast te stellen;
2. In goed overleg 2 informanten vanuit PS te benoemen.

Toezegging
Stemverklaring

GroenLinks (voor)

Aantal aanwezig
Besluit

37 (bij acclamatie)
Conform

7. Motle(s) vreemd aan de orde van de dag___________
Motie 1
I Forum voor Democratie trekt motie in.
8. Sluiting
I De voorzitter sluit de vergadering om 23:46 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2019
Statengriffier,
Voorzitter,

b CL.

A. Kost

L. Verbeek

Noot:
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten voorden 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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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Perspectief bieden aan de Nederlandse boeren nabij Natura ^öbo-gebieden
Agendapunt: 7
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

In vergadering bijeen op 20 november 2019
Constaterende dat:
/
het Rijksvastgoedbedrijf duizenden hectare?^i
grond in Flevoland per opbod voor korte tijd
verpacht,
Z
•' Stichting Beheer en Exploitatie Reservegronden Flevoland (ERF) een tijdelijke exploitant
van duizend hectare reservegronden in Flevoland is.
•' er sinds de aanpassingen van de pachty/etgeving in 2007 (vervallen opzeggingsgrond 65jarige leeftijd pachter) er een aandeel pachters is in Flevoland dat zelf niet actief het land
1
verbouwt,
/
ruim een halve eeuw geleden de Nederlandse overheid veel perspectiefloze boeren de kans
bood om te pionieren in de Flevolandse polders,

Overwegende dat:
•
•
•

X

Nederlandse boeren nabij Natura 2000-gebieden nagenoeg al hun perspectief kwijt zijn en
ondernemen zonder perspectief onhoudbaar is,
verpachte landbouwgrond de grondkwaliteit eerder verslechtert omdat de pachter geen
eigenaarschap ervaaiy
ondanks verschillende politieke opvattingen over het stikstofverbindingenprobleem, de
gehele politiek de verantwoordelijkheid draagt om de wereldwijd toonaangevende
agrarische sector/an Nederland niet te ondermijnen maar te consolidèren.

Verzoeken het college

•

/

/

□ Dragen het college op

/

□ Spreken uit

om bij de/ministers van BZK en LNV te pleiten voor het uitkopen van pachters, om
zodoende nederlandse boeren nabij Natura 2000-gebieden, die door willen gaan met
boeren/ weer perspectief te bieden in de geest van de polderpioniers.

en gaan over tot de orde van de dag.

NaarpÓnitiatiefnemer: Niek Beenen (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer: /

TT

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

1 Forum voor
'Democratie

A

nunii VOOR m vrijhiio

GROEN
LINKS

Partij van

de

Arbeid

Christenunie

SPPJ-USJ

D66
flovolond

Partij voor
de Dieren

SGP
Groep Otten

a
DENK

Stemverhouding

Tegen

Totaal

FvD_________ _

WD__________
PW________

_______ /
/
/

■

Groenlinks
CDA

/
/

PvdA

Christenunie

/

SP

/
/

5OPLUS

D66
PvdD

SGP

/

___
____
____
~
.
~
•.

/
/

Groep O^ien
DENK/

/
^^et amendement is:

Verworpen

Aangenomen

^Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
A. Kost

Voorzitter,
L. Verbeek

X:

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

OnóerYfcrp motie: Natuurinclusief bouwen meenemen in klimaatambities
Agendapunt: 6a
Onderwerp Statenvoorstel: Besluitvorming Klimaatakkoord

Nummer Statenvoorstel: 2483010

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: woensdag 20 november 2019

Constaterende dat:
/
de gebouwde omgeving 3,4 Mton CO2 moet^sparen in 2030. Hiervoor moeten in 2030 ongeveer 1,5
miljoen woningen verduurzaamd zijn en moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw in 2030
met 1 Mton extra worden teruggebrachy
ontwikkelingen rond de gebouwde ome^^ng een grote impact hebben op groen en natuur;
IPO, Rijksoverheid, VNG en Aedes sanïen met belanghebbende partijen, zoals Vereniging Eigen Huis,
EnergieSamen en Woonbond, uitween hoe de positie van eigenaars, gebruikers en/of bewoners in
het kader van de vrijkgerichte aanpak wordt geborgd, maar er nog geen plannen zijn om
wetenschappers (bijv, ecologen/spelers in de bouwsector en natuurorganisaties te betrekken om de
belangen van behoud van natuur en groen te waarborgen;

Overwegende dat:
/
een brede coalitie, van wetenschappers en natuurorganisaties tot grote spelers in de bouw onlangs
een oproep hebben gedaan aan de overheid om het voortouw te nemen in natuurinclusief bouwen en
natuur dus als uitgangpunt te nemen voor een daadkrachtig beleid;
natuurinclusief bouwen een positieve bijdrage kan leveren aan het behalen van de gezamenlijke
klimaatambities; /
□ Verzoeken het colle^

/

Dragen het college op /

□ Spreken uit

met ecologen, natuurorganisaties en de bouw in gesprek te gaan over hoe natuurinclusief bouwen in
ProvincieTlevoland zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden;
de wens om natuurinclusief bouwen te betrekken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord in te
brengen bij IPO;
dit dok te betrekken bij de verdere invulling van de taken van het Expertise Centrum Warmte (ECW),
a^kenniscentrum voor de uitdagingen op het gebied van de gebouwde omgeving;

en gaari over tot de orde van de dag.

laam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voorde Dieren

Handtekening initiatiefnerrjeK-

De motie wordt ondersteund door:
NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

HANDTEKENING
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»
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p^rrij
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/
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/
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/
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/
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/
/
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/
/

50PLUS
D66
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/
/
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________________

DENjjr
/

JHet amendement is:

Aangenomen

/idus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Voorzitter,

Statengriffier,

L. Verbeek /

Kost

-K

Verworpen

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

Onderwerp motie: Jongeren kunnen energie besparen

Agendapunt: 6a

Onderwerp Statenvoorstel: Besluitvorming Klimaatakkoord
Nummer Statenvoorstel: 2483010

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

Constaterende dat:
/
de provincie de ambitie heeft energiebesparing te realiseren en erkent dat dat een noodzakelijk
onderdeel is van energietransitie;
/
de provincie de wens heeft om meer jongeren bij provinciaal beleid te betrekken;

Overwegende dat:
/
zonder extra maatregelen Nederland niet zal voldoen aan de doelen van Parijs en de wettelijk
verplichte minimale doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan;
het initiatief Energy Challenges (https://www.energvchallenges.nl/) jongeren en scholen op een
leuke, leerzame manier stinnileert om energie te besparen;
jongeren middels dit initiatief leren dat ze door middel van gedrag en techniek een verschil kunnen
maken in hun energieverbruik;
dit initiatief provincie^reed is en goed aansluit op provinciale ambities en verplichtingen, en aansluit
op de lesprogrammay^van de individuele scholen, middels de inzet van onderwijsspecialisten;
meerdere lokale ovërheden zijn aangesloten, danwel voornemens zijn om zich aan te sluiten, bij het
initiatief Energy Olallenges, waaronder de provincie Fryslan, Groningen en Noord-Holland maar ook
verschillende ge/neenten;

/ eca/

Verzoeken het college
Dragen het college op /
Spreken uit
om als p^'ncie Flevoland met stichting Energy Challenges in gesprek te gaan om te kijken naar
mogelijkheden om deelname namens Flevolandse basisscholen en middelbare scholen te stimuleren;
hierby zowel de financiële ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken, als investering in
denkkracht om zo actief met jongeren samen te werken aan energiebesparing in Flevoland, nu en in
d^oekomst;

en gaan iwer tot de orde van de dag.

lam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:

HANDTEKENING

NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ
Forum voor
DemoCTatie
9W9

LSISICS

Partij van de Arbeid
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/

7

IH*]'

sa
Partij voor
de Dieren

Groep Otten
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Stemverhouding

Totaal
FvD

7

~

/
/ ~

WD__________

PW__________
/

Groenlinks
CDA

~~

/

/

PvdA_________

/

Christenunie

/

SP
/
/

50PLUS

D66
PvdD
SGP

/

/

Groep/Ótten

DEhiZ
/
/let amendement is:

Verworpen

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,
Kost

Voorzitter,
L. Verbeek

t

JLc^

.
/
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PROVINCIALESTATEN

MOTIE

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

Onderwerp motie: Aanplant en bescherming bomen

Agendapunt: 6a
Onderwerp Statenvoorstel: Kllniaatakkoord
Nummer Statenvoorstel: 2483010

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van .Flevoland
in vergadering bijeen pp: 20 november 2019

Constaterende dat:

• bomen een belangrijke rol spelen voor klimaatadaptatie omdat zé verkoeling bieden, dé bodem
verstevigen en dus de leefomgeving verbeteren. Daarnaast zuiveren bomen de lucht en leggen CO2
vast voor vele decennia
• bomen grote (emotionele) waarde hebben voor mensen en dieren
• In Flevoland er veel wordt gekapt vanwege ziektes en andere redenen

Overwegende dat:
• het nog jaren gaat duren voordat de jonge aanplant van bomen de rol van de oude boom over kan nemen
• bomen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen mondiale opwarming
• door beschermingsmaatregelen de extra aanplant en een compensatie van gekapte bomen het aantal
bomen in de provincie zal doen toenemen
• de provincié een belangrijke rol kan spelen bij het behoud van bomen door het nemen van maatregelen
• door deze rol actief uit te dragen naar terreinbeherende natuurorganisaties en overheden er tevens
recht gedaan wordt aan de zorg van burgers voor het behoud van bomen.
• diversiteit in aanplant de natuur weerbaarder maakt en dus toekomstige kap, en de daarmee
gémoede kosten, zal verminderen

X Verzoeken het college

/

Dragen het college op /

Spreken uit

• een inventarisatie te maken van gronden in haar bezit waar (extra) bomen geplant kunnen worden
• de uitkomst van deze inventarisatie ter kennis te brengen aan PS
• diversiteit als prioriteit meegeven in het aanplanten van nieuwe bomen.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam inidatiefnemer: S.V. Vrouwenvelder (Groenlinks), D66, PvdD

Handtekening initiatiefnemer:

(

O^-Sj-pP.

De motie wordt ondersteund door:
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Het amendement is:

3
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■

3

2
L

___ £

1
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i
::

f Aangenomen^

-

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van .

Statengriffier,

Voorzitter, y

A. Kost

L Verbeek/

Verworpen

r\ojer4)^
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Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Overproductie duurzame energie regio Flevoland d.m.v. certificaten aanbieden aan RES
regio’s

Agendapunt: 6a
Onderwerp Statenvoorstel: Besluitvorming Klimaatakkoord

Nummer Statenvoorstel: 2483010

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 20-11-2019

Constaterende dat:
•
De regio Flevoland 13,5% van de klimaat opgave van 35Terrawatt per jaar op gaat wekken, en dat de
behoefte voor eigen gebruik in Flevoland aanzienlijk minder is.

Overwegende dat:
•
Dat de regio Flevoland veel meer dan eigen behoefte aan energie produceert en er vele regio’s
binnen de RES zijn die moeite hebben voldoende energie op te wekken.

X Verzoeken het college

/

Dragen het college op

/

Spreken uit

Om binnen het IPO te onderzoeken of er mogelijkheden zijn het verschil tussen behoefteen totale productie
van 13,5% van de totale opgave via een certificaten systeem, in gelijke lijn als CO2 certificaten tegen
financiële vergoeding, aan te bieden aan die regio’s die moeite hebben met het produceren van duurzame
energie en dit PS terug te koppelen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: 50PLUS Mare van Rooij

Handtekening initiati;

lemer:
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Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van -2o
Statengriffier,
A. Kost

Voorzitter, /
L. Verbeet/

L

Provincie Flevoland

P R O VIN CI ALE^rSlTfAlTME N

MOTIE

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

Onderwerp motie: Woonlastenneutraliteit opnemen in ‘Kern van provindale afspraken*
Agendapunt: 6a

Onderwerp Statenvoorstel: Besluitvorming Klimaatakkoord
Nummer Statenvoorstel:2483010

Aan de voorzitter van Provindale Staten
Provinciale Staten van Revoland

in vergadering bijeen op: 20 november 2019

Constaterende dat:
Gedeputeerde Staten Flevoland gevraagd wordt om akkoord te gaan met de integrale set van
afspraken voor zover deze afspraken betrekking hebben op de opgaven in Flevoland.
Het streven naar Woonlastenneutraliteit ontbreekt in de ‘Kern van de provinciale afspraken’ (bijlage
1 #2483088)
Overwegende dat:
Woonlastenneutraliteit bij de implementatie van afspraken uit het klimaatakkoord een belangrijke
voorwaarde is voor maatschappelijke acceptatie en om breed draagvlak te krijgen bij de inwoners
van Flevoland.

Xn Verzoeken het college

/

□ Dragen het college op /

□ Spreken uit

Het streven naar Woonlastenneutraliteit op te nemen als specifiek onderdeel in de ‘Kern van de provinciale
afspraken’ en dit ook in te brengen bij het IPO bestuur.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Paul van der Starre (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:
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Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Voorzitter,
Statengriffier,
L. Verbeek
A. Kost

20

Provincie Flevoland

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

Onderwérp motie: Laat Flevolanders meebeslissen over het klimaatakkoord

Agendapunt: 6a

Onderwerp Statenvoorstel: Besluitvorming klimaatakkoord
Nummer Statenvoorstel: 2483010

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 20 november 2019

Constaterende dat:
- De provincies zich mogen uitspreken over het klimaatakkoord,

Overwegende dat:
- Het klimaatakkoord een enorme impact zal hebben op het dagelijks leven van onze inwoners;
.
- ook onze kinderen, kleinkinderen, etc. hiervan de gevolgen zullen ondervinden;
- politieke partijen zich niet mogen verschuilen achter enkele passages uit hun verkiezingsprogramma’s om te
beweren dat zij weten wat er over dit onderwerp onder Flevolanders speelt.

Verzoeken het college

/

Dragen het college op / X Spreken uit

- Voordat wij als Flevoland ons standpunt doorgeven aan het Rijk eerst onze inwoners hierover via een
Provinciaal referendum te bevragen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A. Jansen (PV^)—s.

Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
Voorzitter,
A. Kost
L Verbeek/
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yVerworpen

Provincie Flevoland

P R O VIN CI ^E-STATE N

\

MOTIE

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

Onderwerp motië: Gebruik je verstand

Agendapunt: 6a
Onderwerp Statenvoorstel: Besluitvorming klimaatakkoord
Nummer Statenyoorstel: 2483010

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 20 november 2019

Constaterende dat:
- De mogelijke invloed van de mens op klimaatverandering voorstanders en tegenstanders kent;
- Iedereen die met 100% zekerheid beweert dat de mens verantwoordelijk is dit niet kan bewijzen,

Overwegende dat:
- Er al miljoenen jaren sprake is van klimaatveranderingen op aarde;
- dit dus ook al het geval was voordat er mensen op aarde rondliepen;
- het dus belachelijk is om zonder onaantastbaar bewijs te beweren dat de mens verantwoordelijk is voor de
klimaatverandering;
- bijvoorbeeld zonneactiviteit of een grote vulkaanuitbarsting enorme invloed kan hebben op het klimaat.
;□ Verzoeken het college

/

□ Dragen het college op /

X Spreken uit

• Geen belachelijke besluiten door te drammen over het beperken van de vermeende menselijke invloed op
klimaatverandering;
• de miljarden die we hierdoor besparen te gebruiken voor lastenverlichting, goede zorg> voldoende woningen
voör Nederlanders en een schone, veilige lèefomgeving;

dit als standpunt van Flevoland over te brengen aan de minister.

en gaan over tot dê orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:: C. A. Jansen

Handtekening initiatiefnemer:, .:
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Het amendement is:

2a
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Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L Verbeek

^^erworpen^

Provincie Flevoland

z \

PROVINCIALE-'S'TAT'EN

MOTIE

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

55/^ 3^3

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie; Jongeren kunnen energie besparen ;
Agendapunt: 6a
Onderwerp Statenvoorstel: Besluitvorming KUmaatakkoord

Nummer Statenvoorstel: 2483010
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 20 november 2019

Constaterende dat;
de provincie de ambitie heeft energiebesparing te realiseren en erkent dat dat een noodzakelijk
onderdeel is van energietransitie;
de provincie de wens heeft om meer jongeren bij provinciaal beleid te betrekken;
Overwegende dat:
zonder extra maatregelen Nederland niét zal voldoen aan de doelen van Parijs en de wettelijk
verplichte minimale doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan;
er verschillende initiatieven zijn om energiebesparing onder de aandacht te brengen bij jongeren en
scholen, om zo op een leuke, leerzame manier stimuleert om energie te besparen;
het belangrijk is dat jongeren bewust zijn dat ze door middel van gedrag en techniek een verschil
kunnen maken in hun energieverbruik;

Verzoeken het college / Du Dragen het college op /
Spreken uit
om als provincie Hevoland in gesprek te gaan met organisaties die zich inzetten voor het stimuleren
van bewustwording rondom energiebesparing bij jongeren op Flevolandse basisscholen en middelbare
scholen;
hierbij zowel de finahdëlê ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken, als investering in
denkkracht om zo actief met jongeren samen te werken aan energiebesparing in Flevoland, nu en in
de toekomst;
en gaari over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer;.
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