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Motie 

van Stefaan Sintobin, Frieda Verougstraete-Deschacht, 
Leo Pieters en Chris Janssens 

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 
ten aanzien van de tijdelijke stikstofregeling 
van de Vlaamse Regering 
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Het Vlaams Parlement,

 – gehoord de interpellaties van Stefaan Sintobin en Mieke Schauvliege;

 – gehoord de vragen om uitleg van Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele (Vragen 
om uitleg Vl.Parl. 2020-21, nr. 3392 en 3661);

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

 – gelet op:
1° de ministeriële instructie over het tijdelijke PAS-kader (Programmatische 

Aanpak Stikstof);
2° de rechtsonzekerheid in de landbouwsector naar aanleiding van dat tijdelijke 

PAS-kader;
3° de tegenstrijdige adviezen over de vergunningsaanvragen;
4° het ontbreken van een definitief PAS-kader;
5° het gebrek aan een visie op de toekomst van vele landbouwbedrijven;
6° de onduidelijkheid over flankerende maatregelen bij de niet-verlening van 

een vergunning;
7° de economische meerwaarde van de landbouwsector;
8° de vergunningen die nu komen te vervallen;
9° de onrealistische, te verregaande en ‘verstikkende’ Europese richtlijnen;

 – vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° het Departement Landbouw en Visserij in alle onafhankelijkheid en vanuit 

socio-economisch oogpunt adviezen te laten afleveren bij vergunningsaan-
vragen;

2° maximale rechtszekerheid te garanderen voor de landbouwers;
3° flankerende maatregelen te ontplooien voor bedrijven die geen nieuwe 

vergunning krijgen;
4° zo snel mogelijk een definitief PAS-kader vast te leggen en daarbij evalua-

tiemomenten in te lassen;
5° alle actoren te betrekken bij het vastleggen van dat definitieve PAS-kader;
6° bij een tijdelijke verlenging tot december 2022 een vereenvoudigde 

procedure te organiseren;
7° de uitbreiding van de landbouwsector op een rationele manier te benaderen 

en mogelijk te maken.
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