MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 5
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Verdeling stikstofgelden

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 als gevolg van de uitspraak van de RvS geconfronteerd is met een stikstofcrisis;
- Er onder inwoners en bedrijven veel onzekerheid heerst over een goede oplossing;
- De corona-uitbraak een deel van de stikstofaanpak heeft vertraagd;
- Het kabinet een pakket maatregelen met een waarde van 5 miljard* heeft aangekondigd;
- Deze gelden onder meer bedoeld zijn om natuurgebieden te herstellen, bronmaatregelen te treffen en voor
eventuele opkoop van boerenbedrijven;
*) https://nos.nl/artikel/2331135-kabinet-trekt-nog-eens-5-miljard-uit-voor-stikstofbeleid.html
Overwegende dat:
- Flevoland mogelijk niet automatisch of niet voldoende in beeld is voor deze middelen;
- Er echter in Flevoland een unieke situatie bestaat waarin relatief weinig boerenbedrijven zijn in de buurt
van gevoelige stikstofgebieden, terwijl er wél sprake is van stikstofdepositie in omliggende (natuur)gebieden
waardoor ontwikkelingen ‘op slot’ dreigen te raken;
- Het daarom van belang is dat een substantieel deel van deze gelden ook in Flevoland terecht komt voor de
provinciale ontwikkelingsruimte, om bijvoorbeeld de stikstofproblemen in naburige natuurgebieden zoals de
Weerribben en het Naardermeer op te kunnen lossen;
- Het risico bestaat dat de provincie anders op termijn zelf financieel zal opdraaien voor een dergelijke
aanpak;

□

Verzoeken het college

/ X Dragen het college op /

□

Spreken uit

- Bij het kabinet tot het uiterste te gaan zodat Flevoland voldoende middelen krijgt voor de provinciale
ontwikkelingsruimte, waarmee de stikstofproblemen in naburige natuurgebieden als de Weerribben,
Naardermeer en Veluwe aangepakt kunnen worden;
- Deze aanpak vorm te geven in samenspraak met de provincies waarin deze natuurgebieden liggen;
- De uitkomst hiervan te delen met Provinciale Staten.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. van Slooten (CDA), Tamara Strating-Baas (ChristenUnie)

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

