Provincie Flevoland

PROVINCIAL-STAT

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.; 11
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Kllmaatnoodtoestand
Agendapunt: 9B

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2022-2025

Nummer Statenvoorstel: 2775622
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 26 mei 2021

Constaterende dat:
De klimaatcrisis een van de grootste bedreigingen is voor het leven op Aarde;
De gevolgen van de klimaatcrisis voor een polder onder de zeespiegel zoals Flevoland enorm zullen
zijn;
Het huidige college wel rept over de aanpak van het klimaatprobleem, maar in haar woorden en haar
beleid de omvang en urgentie van het probleem niet is terug te zien;
GS in de Perspectievennota te kennen geeft meer te willen uitgaan van klimaatdenken, waarbij de
gevolgen van de maatregelen die door PS worden genomen langs de meetlat van de gevolgen voor
het klimaat worden gelegd;
Wereldwijd zeer veel overheden al de kllmaatnoodtoestand hebben uitgeroepen, waaronder de
Europese Unie en de gemeentes Haarlem, Amsterdam en Utrecht.^*
De roep onder deskundigen en het maatschappelijke middenveld om serieuze aanpak van het
klimaatprobleem en het draagvlak onder de bevolking steeds meer toeneemt;

Overwegende dat:
De omvang van het probleem en de urgentie ervan ieder jaar blijft toenemen door gebrek aan
erkenning, durf en daadkracht;
Het van slecht rentmeesterschap zou getuigt om dit enorme probleem door te blijven schuiven naar
volgende collegeperiodes en zelfs generaties;
Het uitroepen van de kllmaatnoodtoestand recht doet aan de omvang en urgentie van het probleem
en dit zichtbaar en merkbaar zou moeten zijn in al het provinciaal beleid;
Verzoeken het college
(dictum) /
Dragen het college op (dictum) / X Spreken uit (dictum)
Als provincie Flevoland de klimaatnoodtoestand uit te roepen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luljendljk (PvdD), S.M. de Reus (Groenlinks)

Handtekening Initiatiefnemer:

**

https://climateemergencydeclaratlon.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/
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in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 mei 2021.
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