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Motie 
Tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Someren in vergadering bijeen op donderdag 
29 juni 2017 dient de Gemeenschapslijst samen met Lijst Someren-Heide, Zummersbelang/CDA en 
Lijst 6/VVD de navolgende motie vreemd aan de agenda in: 

Overwegende dat; 

« het 6-8 jaar naar voren halen van de maatregelen uit het overeengekomen convenant met 
het bedrijfsleven, zorgt voor onoverkomelijke financiële problemen bij een groot aantal 
gezinsbedrijven in onze gemeente; 

» dit ertoe zal leiden dat een groot aantal, vooral midden en kleinere veehouderijbedrijven, 
hun bedrijf moeten staken, met als gevolg restschulden in een groot aantal gevallen. (Een 
aantal van de kleinere bedrijven zou op termijn autonoom stoppen, maar pas dan wanneer 
er economisch verantwoord gestopt kan worden met de bedrijfsvoering); 

» dit naast de gevolgen voor de ondernemers, zeker ook-door het ontstaan van sociale 
problematiek zijn weerslag zal krijgen op de gemeenten en een aantasting leefbaarheid van 
de plattelandskernen waarin het agrarisch bedrijfsleven een rode draad in de lokale 
economie vormt; 

« de werkgelegenheid in een plattelandsgemeente als Someren zal sterk afnemen, enerzijds op 
de primaire bedrijven, maar zeker ook bij de agrarische toeleveranciers en afnemers, elk 
landbouwbedrijf houdt gemiddeld immers minimaal 5 mensen/gezinnen aan het werk buiten 
het eigen bedrijf; 

« met name gewenste bedrijven qua schaalgrootte en duurzaamheid door de voorgenomen 
maatregelen in de problemen komen; 

« het buitengebied door de maatregelen in belangrijke mate zal verrommelen en verloederen; 
« ondernemers die hun bedrijf vervroegd moeten staken (met restschuld) immers vaak niet 

meer de middelen hebben om hun lege stallen af te breken, of van een andere bestemming 
te voorzien; 

» de voorgenomen maatregelen zeer problematisch zijn voor ons innovatieve gemeentelijke 
sloopbeleid, wat weer kan leiden tot ongewenste activiteiten in de leegstaande 
bedrijfsgebouwen; 

» de voorgenomen maatregelen niet zullen leiden tot minder dieren, het leidt enkel tot minder 
bedrijven en ondernemers; 

» geschikte locaties immers worden overgenomen door grotere bedrijven en gaan fungeren als 
nevenvestiging; 

» de voorgenomen stalderingsmaatregelen dit versterken omdat hierdoor bouwen op eigen 
locatie financieel veelal niet haalbaar is; 

» ook de aanpassingen op de bedrijven die ten goede komen aan het dierenwelzijn (waarvoor 
meer ruimte nodig is) door de stalderingsmaatregel en de strengere normen uit de BZV bij 
bouw, niet uitgevoerd kunnen worden; 

» vrijwel alle veehouderijbedrijven zijn in Someren en omgeving in juni 2016 heftig zijn geraakt 
door de hagel en waterschade, in veel gevallen is extra financiering afgesloten om de schade 
te repareren en/of om de continuïteit van het bedrijf te kunnen waarborgen, de extra 
investeringen die nu gevraagd worden door de provinciale plannen zal veel gezonde 
bedrijven die de crisis van vorig jaar overleeft hebben, alsnog de kop gaan kosten; 

» ook de sanering van asbest gefinancierd moet gaan worden; 
» de provincie Noord-Brabant niet als betrouwbare partner ervaren wordt als eenzijdig 

afspraken uit het convenant, niet nagekomen worden, dit terwijl de veehouderijbedrijven op 
koers liggen qua afgesproken reductie van stikstof emissies; 



alle reeds door de veehouderijbedrijven genomen milieumaatregelen niet hebben geleid tot 
verregaande reductie geeft op zijn minst te denken; 
hieruit geconcludeerd kan worden dat niet alleen de veehouderijen maar andere sectoren 
verantwoordelijk zijn voor het niet dalen van de uitstoot en/of de meetmethode niet 
betrouwbaar is; 
het onaanvaardbaar is dat binnen Nederland verschillende regels gaan gelden voor de 
agrarische sector terwijl op Europees niveau een level playing field wordt voorgestaan; 

besluit; 

1. Alle leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant nadrukkelijk te verzoeken het 
voorgenomen besluit te heroverwegen. 

G5-ťRS \SL y*2. Het overleg met de sector te heropenen om te komen tot een gedragen besluit. 
WlotVx*^ - 3 D e z e m o t j e m e t S p 0 ed ter kennis te brengen aan alle leden van Provinciale Staten en aan de 

leden van de alle gemeenteraden van Noord-Brabant. 
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