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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde 

 
Statenvergadering 
 

17 februari 2021  

Agendapunt 
 

Motie vreemd  

Korte titel motie 
 

Een uur het licht uit voor onze aarde  

De Staten, in vergadering bijeen op 17 februari 2021 gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat 

- op 27 maart 2021 wereldwijd het initiatief Earth Hour plaats zal vinden; 
- de afgelopen jaren al veel mensen en organisaties in Fryslân deelname aan Earth Hour en 

een uur lang de lichten doven om aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur op onze 
aarde;  

- in de startnotitie “herstelprogramma biodiversiteit” de volgende doelstelling is geformuleerd 
“Versterken bewustwording samenleving (bv via educatie en culturele uitingen), zodanig dat 
de betrokkenheid bij de leefomgeving groeit, er een actieve inzet ontstaat bijvoorbeeld bij 
beheer en onderhoud en monitoring, en samenwerking tussen initiatieven is versterkt”;  

 
overwegende dat 

- door met zijn allen het licht uit te doen op Earth Hour geven we natuur een stem;  
- deelname aan Earth Hour en het promoten van de campagne een bijdrage geleverd kan 

worden aan de realisatie van de doelstelling uit de startnotitie herstelprogramma 
biodiversiteit  

- de provincie het goede voorbeeld kan geven door op 27 maart de provinciale gebouwen 
een uur lang in het donker te zetten;  

- de provincie Earth Hour actief onder de aandacht kan brengen bij inwoners in Fryslân en bij 
mede overheden en bedrijven;    

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten  
- op 27 maart 2021 van 20:30-21:30 alle provinciale gebouwen in het donker te zetten; 
- het initiatief Earth Hour actief onder de aandacht te brengen bij inwoners van Fryslân, 

medeoverheden en bedrijven;   
 

en gaan over tot de orde van de dag 
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