Provincie Flevoland

PROVINCIALE STATEN

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Versnelling woningbouw Flevoland
Agendapunt: 10
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 26 februari 2020

Constaterende dat:
Er in de Tweede Kamer op zeer korte termijn gesproken wordt over het toevoegen van
lOO.CXX) extra woningen in Flevoland op korte en middellange termijn (motie Koerhuis);
Er in Flevoland fysiek ruimte is voor grootschalige nieuwbouw;
Overwegende dat:
De woningbouwopgave hand in hand moet gaan met de uitbreiding van bijbehorende
voorzieningen;
De leefbaarheid van bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden integraal onderdeel
uitmaakt van de opgave;
Het achterblijven van voorzieningen effect heeft op de leefbaarheid;
Nieuwe (OV-)infrastructuur (Umeerlijn, verbinding met Utrecht, Lelylijn, N50) essentieel is
om de provincie bereikbaar te houden bij een fors aantal extra woningen;
Naast de woningbouwopgave ook voldoende ruimte moet worden gecreëerd voor
(duurzame) werkgelegenheid;
Het belangrijk is om samen met gemeenten zo vroeg mogelijk met het Rijk in gesprek te
zijn over de plannen;

X Verzoeken het college
In de gesprekken met het Rijk omtrent de mogelijke opgave van 100.000 woningen uit te
gaan van de volgende voorwaarde: een volwaardige, leefbare en duurzame
gebiedsontwikkeling, waarbij (OV)bereikbaarheid, werkgelegenheid, voorzieningen, ruimte
voor natuur en kwaliteit van wonen als belangrijke uitgangspunten gelden;
Voor deze opgave ook het oplossen van knelpunten op het gebied van stikstof via
bronmaatregelen of ecologische herstelmaatregelen in deze gesprekken mee te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Basi de
d< .Reus (Groenl,jnlu),
1), Chris Schot
Schotman (CDA), Tamara Strating-Baas (CU),
Willem de Jager (PvdA)
;
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Het amendement is:

( Aangenomen J

tldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
X
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