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Motie

Motie conform artikel 42van het RvO van de ràad van de gemeente Staphorst.

Nummer: M 155

Betreft: motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: handhaven PAS-knelgevallen

De raad van de gemeente Staphorst, in vergadering bijeen op 8 november 2022

Constaterende dat:
o De provincie op lastvan de rechter moet gaan handhaven bijeen groep PAS-melders;

r Er zich ook in onze gemeente bedrijven bevinden waarbij mogelijk gehandhaafd zal

moeten gaan worden.

o Voor de PAS-melders de spelregels tijdens de wedstrijd zijn veranderd en hen geen blaam

treft: ze hebben altijd volgens de geldende wet- en regelgeving gehandeld;

o Het kabinet steeds heeft gezegd dat de PAS-melders worden gelegaliseerd en zich daar

nu niet aan houdt.

Overwegende dat:
. Handhaving op PAS-melders in strijd is met de toezeggingen van het kabinet dat er een

oplossing zou komen voor de PAS-knelgevallen;

o De gebiedsprocessen niet gefrustreerd moeten worden door de onzekerheid en onrust

die er door de handhaving ontstaat, dan wel zal ontstaan;

Spreekt uit dat:
o Het traject van handhaving door de Provincie onwenselijk is.

r Het Rijk aan zet is om een passende oplossing te vinden voor de PAS-knelgevallen zodat

de huidige bedrijfsvoering voortgezet kan worden

¡ Deze motie wordt ingediend bij PS en GS van de Provincie Overijssel.

o Deze motie kenbaar wordt gemaakt bij alle gemeenteraden van Nederland

o Deze motie kenbaar wordt gemaakt bij de minister van Landbouw en de commissie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.

Roept het college op:

o Het gesprek aan te gaan met de bedrijven die hierdoor getroffen worden in onze

gemeente en hen daarin zo goed mogelijk ondersteunen.



En gaat over tot de orde van de dag
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