MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 15
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Onderzoek naar Flevolands Agrarische Hoofdstructuur
Agendapunt: 11c
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Programmabegroting 2022
Nummer Statenvoorstel: 2790537

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:
 Flevoland dé agrarische provincie van Nederland is en wordt beschouwd als een van de beste
landbouwgebieden ter wereld;
 Al bij het opstellen van de Zuiderzeewet juist aan Flevoland een agrarische functie werd toegedicht;
 Flevolandse landbouwproducten hun weg vinden over de hele wereld en de agrofoodsector ieder jaar
zorgt voor meer banen in Flevoland (zie Programmabegroting 2022 blz. 29);
 Provinciale Staten met het vaststellen van de Landschapsvisie 2021 hebben erkent dat “de
landbouwsector in Flevoland de grootse speler is die het landschap verzorgt, beheert en ontwikkelt”;
 De agrarische sector in Flevoland een belangrijke bijdrage levert in de verduurzaming van de
voedselketen zoals ‘korte ketens’;
Overwegende dat:
 Er momenteel veel claims gedaan worden op het landelijk gebied. Te denken valt daarbij aan de
grote woonopgave, stikstofdiscussie, de bossenstrategie en uitbreiding van bedrijfsterreinen;
 Het van belang is om de ruimtelijke claims met elkaar in balans te brengen;
 Er daarom eerst gewogen moet worden waar er in ieder geval een landbouwkundige functie in de
provincie moet zijn;
 De Flevolandse agrarische sector i.v.m. bijvoorbeeld bedrijfsovename of duurzame investeringen
gebaat is bij duidelijkheid en zekerheden op lange termijn;

x Verzoeken het college (dictum) /

□

□

Spreken uit (dictum)
Dragen het college op (dictum) /
Te onderzoeken of een Flevolandse agrarische hoofdstructuur een nuttig en bruikbaar instrument is om te
betrekken bij de herijking Omgevingsvisie

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.N. Simonse (SGP) C. Schotman (CDA), H. van Ulsen (VVD), A.T. Baas
(ChristenUnie), W. Boutkan (PVV)

Handtekening initiatiefnemer:
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

