MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 3
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Prioriteit bij uitvoering Flevolandse Aanpak Stikstof en gebiedsgerichte aanpak
Agendapunt: 11a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2023-2026
Nummer Statenvoorstel: 2948502

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 29 juni 2022
Constaterende dat:

•

Het kabinet onlangs haar plannen ontvouwde om te komen tot een landelijke reductie van
stikstofemissie, waarvoor een opgave ligt bij de provincies;
• Er dankzij onduidelijk kaartmateriaal landelijk en provinciaal onrust is ontstaan over de
wijze waarop deze opgave moet plaatsvinden;
• De provincie Flevoland na het vaststellen door PS van de Flevolandse Aanpak Stikstof (FAS)
de eerste stappen al heeft gezet naar een gebiedsgerichte aanpak in Noordoostpolder;
Overwegende dat:
•
•
•
•
•

□

De kaart op pagina 23 van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
een kaart is van het Rijk en niet bindend is, en conform uitspraken van de minister 'een
praatplaat' is;
Flevoland de laagste opgave heeft van Nederland.
De stikstofreductie kan worden bereikt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door
innovatie, extensivering, verplaatsing e.d.;
In Flevoland reeds is gestart met een (logisch) gebiedsproces gericht op reductie van de
depositie nabij stikstofgevoelige natuur;;
Flevoland de agrarische sector en de PAS-melders ook daadwerkelijk perspectief wil
bieden;

Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) /

•
•
•
•

□

Spreken uit (dictum)

Conform de vastgestelde Flevolandse aanpak Stikstof (FAS) te blijven werken;
Met het Rijk te verkennen of de opgelegde reductiedoelstelling (24%) voor Flevoland
leidend blijft;
Vooralsnog vast te houden aan de eigen gebiedsgerichte aanpak voor het halen van de
doelen zoals beschreven in de FAS;
De PAS-melders met prioriteit helpen te legaliseren vanuit de hiervoor bestemde
stikstofbank, en voor de daarvoor benodigde (voor)financiering een schriftelijk verzoek in
te dienen bij de minister.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. van Slooten (CDA), H. van Ulsen (VVD) en L. Schenk (ChristenUnie)

Handtekening initiatiefnemer:
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2022.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

