MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 4
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Oplossen PAS- meldingen
Agendapunt: 11

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 21 oktober 2020

Constaterende dat:
Nederland sinds 29 mei 2019 in een stikstofcrisis verkeert en deze crisis veel sectoren treft,
Grote onzekerheid heerst over het voorbestaan voor een grote groep ondernemers,
Het legaliseren van PAS-meldingen, vanuit een landelijke stikstofbank, door de minister van LNV in
2019 al nadrukkelijk is toegezegd,
Ondernemers nu al 1,5 jaar in afwachting zijn van die toegezegde legalisatie,
Banken, ondernemers zonder PAS-melding, investeringskredieten bevriezen en geen nieuwe leningen
vrijgeven,
Hierdoor wordt het voorbestaan van deze (jonge) ondernemers ernstig bedreigd,
Verwachting is dat legaliseren van alle PAS-meldingen nog wel 2 jaar kan duren.
Overwegende dat:
de voortdurende stikstofcrisis een grote economische schade veroorzaakt,
de Minister van LNV ondernemers (waaronder boeren) al te lang in onzekerheid laat waardoor zij niet
verder kunnen bouwen aan hun bedrijf,
Hiermee een ongewenste rem wordt gezet op innovatie van bedrijven en er niet geïnvesteerd kan
worden in de toekomst (bijdrage stikstofdepositie),
- De minister onlangs het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd maar hier niet met een
snelle oplossing komt voor de PAS-meldingen,
- en die situaties waar, voor 29-05-19, geen melding van is gemaakt – daar dat niet van toepassing was,
- Het belangrijk is dat de Staten nu de urgentie neerlegt bij het rijk en niet wacht tot behandeling
Stikstofstrategie Flevoland eind november,
Flevoland niet de enige provincie is die hier last van heeft en daarom ook een gecoördineerde aanpak
in IPO-verband wenselijk is.

X Verzoeken het college

□

□

Spreken uit
/
Dragen het college op /
de minister van LNV aan haar toezegging uit 2019, gericht op het legaliseren van alle PAS- meldingen vanuit
een landelijke stikstofbank, te houden door;
- dit rechtstreeks bij de minister te bespreken;
- dit vanuit IPO-verband (met de andere 11 provincies) bij de minister te agenderen en concrete afspraken te
maken over afhandeling problematiek legaliseren PAS-meldingen
en gaan over tot de orde van de dag.
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