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

Onderwerp: Niet conformeren aan de versnelde opgave stikstofdoelen
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:

-

-

-

De Perspectiefnota 2023-2026 stelt “In het regeerakkoord is een versnelling van de
doelen aangekondigd van 2035 naar 2030 waarbij alle sectoren een evenredige bijdrage
leveren”;
De Flevolandse Aanpak Stikstof op basis van de 40% in 2025, 50% in 2030 en 74% in 2035
doelstelling is en dat het coalitieakkoord kabinet van Rutte IV de 74% doelstelling al in 2030
wil bewerkstelligen;
Een mogelijke verhoging van 74% in 2030 een verhoging is van de gestelde eis uit de
bestaande wetgeving;

Overwegende dat:

-

□

Vijf jaar eerder dan de wettelijke verplichting aan de doelen conformeren voor het bedrijf
van boerengezinnen een verschil tussen voortbestaan en staking kan betekenen.
Hierdoor de door de stikstofproblematiek getroffen bedrijven, die veelal welwillend zijn,
toch cruciale ademruimte wordt ontnomen;
De doelstellingen uit het FAS als dynamisch programma evengoed verhoogd kan worden in
het geval toekomstige wetgeving daar daadwerkelijk om vraagt;

-

□

Dragen het college op (dictum) / x Spreken uit (dictum)
De Flevolandse ambitie niet te verhogen, maar te voldoen aan de minimale eisen uit de
Wet stikstofreductie en natuurverbetering;

Verzoeken het college (dictum) /

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.H.N. Beenen (JA21), J.N. Simonse (SGP)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
50PLUS
Forum voor Democratie
Fractie Van den Berg
GroenRood
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

