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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde 

 

Statenvergadering 
 

30 juni 

Agendapunt 
 

08 1e Berap  

Korte titel motie 
 

pragmatisch omgaan met handhavingsverzoek MOB  

De Staten, in vergadering bijeen op 30 juni 2021, gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat: 

- Er vijftig handhavingsverzoeken in Fryslân zijn ingediend door Vereniging Leefmilieu en 
Mobilisation for the Environment (MOB) tegen activiteiten die onder de PAS vergunningvrij 
waren1 

- De PAS-melders en initiatiefnemers die onder de PAS vergunningvrij waren, worden op 
basis van de nieuwe stikstofwet, die ingaat op 1 juli 2021, gelegaliseerd.2  

- In de 1e berap 2021 2,4 miljoen voor afhandeling van de stikstof problematiek wordt 
vijgegeven; 
 

overwegende dat: 
- Daadwerkelijke handhaving tijd en geld gaat kosten voor o.a. ambtelijke inzet;  
- Er in Fryslân wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak waarmee gericht de 

problemen van depositie op de verschillende Natuura 2000 gebieden verlaagd zal worden; 
- De gebiedsgerichte aanpak niet van vandaag op morgen klaar is; 
- Deze 50 bedrijven in de knel kunnen komen door deze handhavingsverzoeken van MOB en 

de Vereniging Leefmilieu; 
- Deze bedrijven te goeder trouw hebben gehandeld en er niets aan kunnen doen dat hun 

bestaande vergunning ongeldig is verklaard door een uitspraak van de Raad van State.  

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit 
- In gesprek te gaan met de indieners van de handhavingsverzoeken, om niet in een situatie 

te komen waarin PAS-melders onnodig worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen 
van handhaving; 

- Bij de behandeling van de handhavingsverzoeken uit te gaan van een termijn die 
overeenkomt met de periode waarbinnen legalisatie moet plaatsvinden. 

 

en gaan over tot de orde van de dag 
 

 

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) 
Anne Schelhaas, CDA 

 
1 https://www.lc.nl/friesland/Milieuclubs-bevechten-%E2%80%98schimmige-Friese-
stikstofregels%E2%80%99-26903137.html  
2 https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/stikstofwet-gaat-in-per-1-juli-2021  
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