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Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten van Flevoland
Betreft: Pauzering gebiedsgerichte aanpak stikstof Flevoland
Geachte Statenleden,
Via deze brief willen we u laten weten dat de we als Stikstofgroep Landbouw Flevoland de
gesprekken over de gebiedsgerichte aanpak in onze provincie willen pauzeren. Door het
handelen van de provincie is veel ongenoegen ontstaan. Dit ongenoegen is in de afgelopen
week versterkt door een nationale eenzijdige focus op opkoop, fouten bij het RIVM en
onduidelijkheid tijdens de provinciale bijeenkomst vorige week in Luttelgeest.
Voordat we verder kunnen praten willen we als Stikstofgroep Landbouw Flevoland
duidelijkheid over de volgende punten:
•
We willen dat de data van ons gebied in beeld wordt gebracht en transparant wordt
gedeeld. Daarbij willen we ruimte voor aanpassing aan de data als deze niet klopt.
•
We willen een 0-meting en dat de uitgangspunten waarmee we in het gebiedsproces
werken bekend zijn.
•
We verwachten een spoedige legalisatie van de PAS-melders, interimmers en andere
knelgevallen. Daarbij willen we duidelijkheid over de termijn en de procedure.
•
We willen geen ingetekende kaarten en beelden voorafgaand aan het gebiedsproces.
•
We willen dat u afstapt van een eenzijdige focus op KDW.
•
We verwachten een focus op innovatie. In het oostelijk deel van de Noordoostpolder
bestaat het overgrote deel van de bedrijven uit akkerbouw en zit er weinig
veehouderij, die ook nog eens geen piekbelaster zijn.
•
We verwachten dat uw communicatie richting boeren en tuinders verbetert.
•
We willen dat boeren en tuinders weer toekomstperspectief geboden wordt.
Wij staan open voor een gesprek over de toekomst van de land- en tuinbouw van onze
mooie provincie, maar daarvoor is het nodig dat wij duidelijkheid krijgen over bovenstaande
punten. Zodra deze randvoorwaarden zijn geregeld, kunnen we onze pauzering stopzetten.
Vanuit de Stikstofgroep Landbouw Flevoland hebben we steeds constructief meegedacht
tijdens de gesprekken aan de verschillende tafels en zullen dat dan ook blijven doen. Daarbij
verwachten we eenzelfde houding vanuit de provincie.
Met vriendelijke groet,
Namens stikstofgroep Landbouw Flevoland,

