Provincie Flevoland

PROVINCIAL

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten vai

levoland

Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Vertegenwoordiging biologische boeren gebiedstafels swstof

Agendapunt: 10
Aan de voorzitter van Provinciale Staten

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

Constaterende dat:
‘Uit wetenschappelijk onderzoek is gieken dat biologische agrarische bedrijven
aanzienlijk minder stikstof uitstoten/an de gangbare landbouwbedrijven;
*De biologische landbouw derhalve/een belangrijke rol kan spelen in het terugdringen van
de stikstofemissie in de landbouv^ctor;
‘In Flevoland 12% van de agrariyiie sector al biologisch is en er steeds meer boeren zijn die
willen overschakelen op biolo^che en kringlooplandbouw;
‘In de provincie Flevoland veiA kennis en ervaring is op het gebied van biologische en
kringlooplandbouw, onder ^dere bij de Aeres Hogeschool Dronten en Aeres
Warmonderhof;
/
‘Voor bedrijven die acti^zijn in de buurt van Natura 2000 gebieden, biologische,
stikstofemissie arme lartobouw een goed alternatief is voor opkopen;

Overwegende dat:
‘De provincie bezig is met het samenstellen van de gebiedstafels die de maatregelen voor
stikstof reductie/aan bespreken;

X Verzoeken het colfege
Zorg te dragen \^r vertegenwoordiging van biologisch producerende boeren in de gebiedstafels,
zodat hun kenrus en ervaring kan bijdragen aan de verlaging van de stikstofemissie in de
landbouwsector;

en gaan

ovot

tot de orde van de dag.

Naan/initiatiefnemer: Corina Straatsma (Groenlinks), Yvonne den Boer (D66), Monique Dubois (PvdA)

Handtekening initiatiefnemer:
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DENK
Het /mendement is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Syltengriffier,
Z Kost

Verworpen

Aangenomen

Voorzitter,
L. Verbeey
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