Provincie Flevoland

PROVING^

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

Onderwerp: Prioritering stfkstofruimte Flevoland
Agendapunt: 10e

Onderwerp Statenvoorstel: Aanpak stikstof in Flevoland, kaders 2021 en verder
Nummer Statenvoorstel: 2727968

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 17 februari 2021
Constaterende dat:
Het document Aanpak stikstof in Flevoland een antwoord probeert te geven hoe de stikstof
problematiek in Flevoland voor de korte en lange termijn opgelost moet worden;
Naast de opgave, om middels de maatregelen de stikstofgevoelige natuur te herstellen, er een
opgave ligt om prioritaire projecten in Flevoland vlot te trekken en om de legalisering van agrarische
PAS melders te bewerkstelligen;
Overwegende dat: ■
De legalisering van de agrarische PAS melders een toezegging van de Minister van LNV is geweest en
is vastgelegd in de (concept) wettekst stikstof;
In essentie, deze opgave dus niet bij de Provincie ligt maar bij het rijk;
Flevoland zelfstandig nooit voldoende ruimte heeft om alle PAS melders te legaliseren;
De opdracht aan GS om, waar mogelijk het rijk aan te spreken op haar verantwoordelijkheid om
voldoende bronmaatregelen te treffen voor legalisatie van deze PAS melders, onverminderd van
kracht blijft;
Het document Aanpak stikstof in Flevoland op blz 10 ook spreekt van een morele plicht om PAS
melders als eerste uit de brand te helpen;
Op die zelfde bladzijde een prioriteit genoemd wordt met als eerste projecten van provinciaal belang
en als tweede voorfinanciering van ruimte voor PAS melders;
X Verzoeken het college
/
Dragen het college op /
Spreken uit
Pragmatisch om te gaan met de prioritering en op basis van maatwerk ook keuzes te maken waarbij
de gestelde prioritering in de praktijk (op casus niveau) kan worden los gelaten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.N. Simonse (SGP) L. Schenk (Christenunie)

Handtekening initiatiefnemer:
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