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 Verzoek agendering 
 
De Procedurecommissie toetst agendastukken aan het toetsingskader. Die is op de pagina van de 
Procedurecommissie te vinden. Hier zijn ook de afspraken te vinden over agenderingsverzoeken. 
Provincie Flevoland | Procedurecommissie 
Agenderingsverzoek 
Op verzoek van  GroenLinks, D66, PvdD 
Vergadering  
 

Commissie RND beeldvormend 

Op welke termijn dient 
agendering plaats te 
vinden? 

Commissies in November 

Agendaonderwerp De impact van stikstof op natuur 

Hoeveel tijd is nodig voor 
de bespreking? 

90 minuten 

Aanwezigheid 
portefeuillehouder 
gewenst?  

Ja, namelijk: gedeputeerden Hofstra en Appelman 
 

Aanwezigheid externen 
 

ja, namelijk:  
1. Directeur van het Flevolandschap  

2. Hoogleraar biodiversiteit van de WUR  

3. Flevolands Agrarisch Collectief 

Doel van de agendering 

Aanleiding:  
 

In de discussie over stikstof worden voornamelijk de gevolgen 
voor de natura2000 gebieden belicht. Terwijl er ook gevolgen zijn 
voor de niet natura2000 gebieden. In verschillende beleidsnota’s 
die over stikstofreductie gaan of de impact van stikstofdepositie 
(m.n. ammoniak) op de natuur, wordt bijna uitsluitend gekeken 
naar Natura2000 gebieden, omdat hiervoor Europese 
beschermingsmaatregelen gelden. 
Over Flevoland wordt dan gezegd dat er geen stikstofdepositie 
gevoelige natuur (lees Natura2000 gebieden) is en dat 
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vermindering van depositie vooral positief uitwerkt op N2000 
gebieden in Friesland en Gelderland. 
Natuurorganisaties zijn van mening dat stikstofdepositie wel 
degelijk effect heeft op de Flevolandse natuur. 
In dit artikel worden deze verschillen toegelicht: 
https://www.nu.nl/klimaat/6230428/stikstofplan-negeert-
duizenden-soorten-buiten-beschermde-natuurgebieden.html 

Is een complete 
Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en 
Besluitvorming gewenst? 

Met deze beeldvorming wordt een bijdrage geleverd aan de 
beeldvorming over de gevolgen van stikstof op bredere opgaven 
van de Provincie Flevoland. Deze informatie kunnen statenleden 
gebruiken bij de besluitvorming van de landbouwtransitie en de 
Flevolandse Aanpak Stikstof. Een eventueel vervolg op de 
beeldvorming zou een gesprek kunnen zijn in de commissie over 
de verschillende kanten van stikstof en natuur.  

Hoe ziet het einddoel er 
uit? (bijvoorbeeld een 
geïnformeerde staten, een 
initiatiefvoorstel, motie, 
verantwoordingsdebat etc.) 

Na deze beeldvorming zijn de Statenleden geïnformeerd over de 
gevolgen van stikstof op de natuur en kunnen de verschillende 
belangen in samenhang worden bekeken met bijvoorbeeld 
biodiversiteit en klimaat. Deze informatie kan worden benut bij 
de besluitvorming van de landbouwtransitie en de Flevolandse 
Aanpak Stikstof.  

Inhoud 

Toelichting op het 
onderwerp: 

In de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, 
dat uiteindelijk moet uitmonden in een gebiedsgerichte aanpak 
per provincie om de natuurwaarden te verbeteren en te voldoen 
aan Europese afspraken. In deze notitie wordt gepleit voor een 
integrale aanpak van stikstofreductie, in samenhang met 
verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en vermindering 
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit komt ook 
terug in de Strategische Agenda van Flevoland. 
Natuurorganisaties pleiten hier al langer voor en wijzen op de 
samenhang tussen achteruitgang van de biodiversiteit, het 
gebruik van pesticiden, stikstofdepositie en water- en bodem 
management. Onder steeds meer boeren groeit het besef dat 
achteruitgang van de biodiversiteit en bodemkwaliteit gevolgen 
heeft voor de toekomst van de landbouw. Verslechtering van het 
bodemleven en achteruitgang van bijen en zweefvliegen die 
gewassen bestuiven hebben gevolgen voor landbouw. 
Verschillende agrariërs in Flevoland proberen door bloeiende 
akkerranden de insectenstand te helpen en verschillende 
veehouders laten hun koeien grazen op kruidenrijke 
weidegronden. 

Werkvormen 

Wordt er een presentatie 
gegeven? 

Ja, door de uitgenodigde externen. 

Hoe verloopt de 
bespreking? 

1. Er wordt gestart met een presentatie door het Flevolandschap 
(15 min.), de WUR (15 min.) en het Flevolands Agrarisch Collectief 
(10 min.) 
2. De statenleden kunnen vragen stellen aan de presentatoren 
(20 minuten) 
3. Beantwoording van de vragen door experts (20 minuten). 
4. beantwoording vragen aan college (10 min.) 

https://www.nu.nl/klimaat/6230428/stikstofplan-negeert-duizenden-soorten-buiten-beschermde-natuurgebieden.html
https://www.nu.nl/klimaat/6230428/stikstofplan-negeert-duizenden-soorten-buiten-beschermde-natuurgebieden.html
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Vragen aan de andere 
fracties of vragen aan het 
college of vragen aan derde 
partijen (passend bij doel 
van de agendering) 
 

 

 
 
 
 
 


