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Motie

van Bart Dochy, Joris Nachtergaele, Steven Coenegrachts, 
Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Arnout Coel

tot besluit van de op 2 juni 2021 
in commissie gehouden interpellaties 
1° door Stefaan Sintobin 

aan minister Zuhal Demir over het protest 
van het departement Landbouw en Visserij 
tegen de tijdelijke stikstofregeling 
van de Vlaamse Regering; en 

2° door Mieke Schauvliege 
aan minister Hilde Crevits over de houding 
van de landbouwadministratie
ten aanzien van de tijdelijke stikstofregeling 
van de Vlaamse Regering



Vlaams Parlement  —  1011 Brussel  —  02 552 11 11  —  www.vlaamsparlement.be

2 835 (2020-2021) – Nr. 1 

Het Vlaams Parlement,

 – gehoord de interpellaties van Stefaan Sintobin en Mieke Schauvliege;

 – gehoord de antwoorden van minister Zuhal Demir en minister Hilde Crevits;

 – overwegende dat:
1° een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) noodzakelijk is om de Europese 

doelstellingen die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn te kunnen realiseren;
2° er sinds 2018 gewerkt wordt aan een plan-MER met een passende 

beoordeling voor een definitief PAS-kader en er op basis van de terinzage-
legging van de kennisgevingsnota in de periode van augustus tot en met 
oktober 2018 MER-richtlijnen werden gepubliceerd;

3° er bijkomende emissiereductiescenario’s geformuleerd en opgemaakt 
worden voor de opname en beoordeling in de plan-MER, en die bijkomende 
scenario’s momenteel nog worden doorgerekend;

4° er op grond van de scenario’s die gunstig en passend beoordeeld kunnen 
worden, concrete maatregelen tot realisatie van het definitieve PAS-kader 
kunnen worden uitgewerkt;

5° er tegelijk onderzoek wordt gevoerd naar de maatschappelijke en socio-
economische impact van de voorliggende scenario’s en maatregelen met 
het oog op het definitieve PAS-kader;

 – stelt vast dat:
1° de totale stikstofemissies in Vlaanderen extra inspanningen noodzakelijk 

maken in het kader van de Europese verplichtingen met betrekking tot de 
Habitatrichtlijn; 

2° de vergunningverlening sterk onder druk is komen te staan sinds de 
uitspraak van de Raad Voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021;

3° de Vlaamse Regering een tijdelijke oplossing heeft geboden via ministeriële 
instructies die de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving, heeft 
uitgevaardigd;

4° de Vlaamse Regering de nodige ambitie toont om tegen eind 2021 tot een 
definitieve PAS te komen; 

5° alle sectoren een rechtszeker kader nodig hebben om hun bedrijfsmodellen 
in voorkomend geval aan te passen aan de economische en ecologische 
verduurzamingseisen;
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 – vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° haar ambities waar te maken en voor 31 december 2021 een definitieve 

PAS uit te werken, die gericht is op de reductie van de overschrijding van 
de kritische depositiewaarde met 50 procent voor elk habitattype in de 
Speciale BeschermingsZones van de Habitatrichtlijn (SBZ-H’s) tegen 2030, 
waarbij (nieuwe) economische ontwikkelingen mogelijk blijven;

2° ervoor te zorgen dat die PAS voldoende wetenschappelijk en socio-econo-
misch onderbouwd is, en gesteund is op de principes van objectiviteit, 
evenwichtigheid, efficiëntie, redelijkheid en effectiviteit;

3° voor een voldoende borging te zorgen en de monitoring van de maatregelen 
te garanderen, zodat economische activiteiten zich duurzaam kunnen 
blijven ontwikkelen; 

4° nadrukkelijk een rechtszeker kader uit te werken voor alle bedrijven en alle 
sectoren;

5° in het definitieve PAS-kader te zorgen voor een billijk en gepast flankerend 
beleid waar dat nodig is.
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