Motie aangenomen
GB/VVD-Dorpen Centraal-CDA: voor
PvdA: tegen

MOTIE VAN raadslid Lentferink

Ontvangen: 16 november 2020

Motie nr.: 2020-Lentferink-Plegt-Stevelink-1

Onderwerp: Oplossen PAS-meldingen

De raad, in vergadering bijeen op 17 november 2020;
constaterende dat:
-

-

Op 29 mei 2019 de Raad van State heeft uitgesproken dat de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als toetsingskader voor vergunningverlening in
het kader van de Wet Natuurbescherming;
uit de uitspraak volgt dat een eerdere PAS-melding geen vergunningplicht kan vervangen;
het legaliseren van PAS-meldingen, vanuit een landelijke stikstofbank, door de minister van
LNV in 2019 al nadrukkelijk is toegezegd,
ondernemers nu al 1,5 jaar in afwachting zijn van die toegezegde legalisatie,
banken hierdoor investeringskredieten bevriezen en geen nieuwe leningen vrijgeven,
de onzekere situatie voor landbouwbedrijven schrijnend is en het voorbestaan van (jonge)
ondernemers ernstig bedreigt,

overwegende dat:
-

de Minister onlangs het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd;
het evenwel de verwachting is dat het legaliseren van PAS-meldingen nog wel 2 jaar kan
duren;
hiermee een ongewenste rem wordt gezet op innovatie van bedrijven en er niet geïnvesteerd
kan worden in de toekomst (bijdrage stikstofdepositie);
het belangrijk is dat provincies en gemeenten de urgentie neerleggen bij het Rijk om tot een
oplossing te komen;
bij Provinciale Staten van Overijssel een motie is aangenomen om de kwestie in IPO-verband
bij de Minister te agenderen;

spreekt uit dat:
-

het Rijk de PAS-meldingen spoedig moet legaliseren;

draagt het college op:

-

de urgentie van legalisatie te benadrukken door deze motie aan de Overijsselse gemeenten,
Provinciale Staten van Overijssel en het Rijk te sturen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie:korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek
wordt uitgesproken
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (art. 34 Reglement van orde).

