Provincie Flevoland

PROVINC^±

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

fier)

Onderwerp: Startnotitie RES

Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: Burgerparticipatie RES Flevoland
Nummer Statenvoorstel: 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 tot protesten van inwoners heeft
geleid;
Het landelijk programma RES, o.a. via de Participatiecoalitie, handvatten biedt om
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 RES-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 (VVD), Willem de Jager (PvdA)

Handtekening initiatiefnemer:
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