MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 4
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Pilots stikstof vermindering in landbouw
Agendapunt: 9e
Onderwerp Statenvoorstel: Nota programma Stikstof
Nummer Statenvoorstel: 2565161

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 22 april 2020

Constaterende dat:
Nederland in een stikstofcrisis verkeert,
Landelijke maatregelen diversen sectoren hebben getroffen,
Grote onzekerheid over het voorbestaan van o.a. boerenondernemingen nog steeds heerst,
Door de Corona uitbraak de stikstofcrisis naar de achtergrond is geraakt,
Hierdoor de feitelijke gebiedsaanpak nog niet is gestart,
Flevoland voor precisie-, emissiearme-, bio-/kringlooplandbouw al de ´proeftuin´ is voor landelijk
beleid – ´Boerderij van de Toekomst´ en ´Agroecologie Technology´.
Overwegende dat:
Terugdringen van (de effecten van) stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden een
randvoorwaarde is,
Het verminderen van stikstofuitstoot door de sectoren van onderaf opgepakt kan worden,
Pilots met name regionaal ingezet moeten worden,
Innovatieprojecten tijd en ruimte nodig hebben,
Voor deze specifieke pilots ruimte (wegnemen van belemmeringen) in regelgeving bij de minister
afgedwongen moet worden,
(meer) pilots een bijdrage leveren aan onderzoek en analyses t.b.v. bijsturingsvoorstellen,
De effecten vanuit de pilots binnen de sector in Flevoland ingezet moeten worden,
Pilots, ter vermindering van stikstof, met deskundigheid en middelen ondersteund moeten worden,
De eerste gebiedsgerichte middelen á 500.000,- effectief en gericht in te zetten,
Resultaatgerichte gebiedsplannen inzicht geven in de op te leveren effecten in de provincie Flevoland
en aangrenzende N2000-gebieden,
Flevoland ook voor het terugdringen van stikstof de ´proeftuin´ voor landelijk beleid kan zijn,
Hiervoor een plan, voor het verkrijgen van innovatiegelden, aan de minister moet worden
voorgelegd.

□

x

□

Spreken uit
Verzoeken het college /
Dragen het college op /
Ideeën, pilots- en innovatieve voorstellen bij de sectoren op te halen via de gebiedsgerichte aanpak.
deze voorstellen moeten leiden tot concrete gebiedsplannen gericht op:
•
Het genereren van stikstofruimte vanuit generieke en specifieke bronnen
•
Versnellen natuurherstel in relatie tot Natura2000 doelen
•
Werk met werk maken.
middels de gebiedstafels de gebiedsgerichte plannen voor Flevoland te concretiseren en in september
voor te leggen aan PS.
een ´Proeftuin Stikstofdepositie plan Flevoland´ op te stellen en deze aan de minister van LNV voor
te leggen.

-

bij de minister van LNV blijven aandringen dat het instrumentarium (regelgeving en middelen) dat
nodig is zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.
afstemming en koppelkansen te zoeken met aanpalende beleidsplannen, waaronder ‘Landbouw
meerdere smaken’, het biodiversiteitsplan en de bosvisie.
de effecten en de realisatie van de plannen ter verantwoording aan PS voor te leggen.

en gaan over tot de orde van de dag.
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