Van: Luijben, Michel [mailto:M.Luijben@alphen-chaam.nl]
Verzonden: vrijdag 3 februari 2017 11:42
Aan: STATENGRIFFIE; GS-leden
Onderwerp: HW Ondersteuning Motie gemeente Haaren - Provinciale verordening stikstof

Geachte Provinciale Staten van Noord-Brabant
Geacht college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
In zijn vergadering van 2 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Alphen-Chaam zijn ondersteuning
uitgesproken voor de door de gemeenteraad van Haaren bij vergadering van 22 december 2016
aangenomen motie met als onderwerp ‘Provinciale verordening stikstof’.
Ook onze gemeenteraad roept op gemaakte afspraken in dit verband te respecteren en om een
afgesproken termijn niet eenzijdig te verkorten.
Betreffende motie van de gemeente Haaren treft u als bijlage aan.
Hoogachtend,
De griffier van Alphen-Chaam,
Michel Luijben,
Raadsgriffier
Gemeente Alphen-Chaam
T. 013 5086680
M. 06 13039050
E. m.luijben@alphen-chaam.nl

fitilimèn mItieitionJ
Gemeente Haaren

CDA Haaren

Biezenmortel-Esch-Helvoirt-Haaren

Motie
Nummer: In te vullen door de Griffie
Motie vreemd aan de orde van de dag:
Datum raadsvergadering: 22 december 2016
Onderwerp: Provinciale verordening stikstof
Overwegende dat:
• De provincie in een convenant met onder meer het landbouwbedrijfsleven heeft vastgelegd dat veehouders
de uitstoot van stikstof uit hun stallen vóór 2028 fors moeten hebben verminderd.
• De aanpassing van de stallen kostbare investeringen vergt.
• Die investeringen haalbaar moeten zijn en daarom moeten passen binnen de financiële mogelijkheden om
de huisvesting van het vee te verbeteren en te verduurzamen. Daar is tijd voor nodig.
• Vernieuwing en aanpassing van de stallen pas verantwoord kan plaatsvinden wanneer de vorige
investeringen in belangrijke mate zijn afgeschreven.
• Daarom in het convenant is voorzien in een overgangsperiode die aansluit bij het investeringsritme.
• Gedeputeerde Staten het voorstel hebben geponeerd om de Verordening stikstof te wijzigen, waardoor het
eenzijdig wordt opgezegd en de aanpassingen voor stallen ouder dan 15 jaar moeten zijn uitgevoerd vóór
2020, dus binnen 3 jaar.
• Zo'n korte termijn zal er toe leiden dat veel, vooral traditionele familiebedrijven het niet meer redden en
vervroegd zullen moeten stoppen.
• Dit veel veehouders en hun gezinnen zal treffen.
• Het gevolg zal zijn dat de leefbaarheid op het platteland sterk achteruit zal gaan en ongewenste
ontwikkelingen hun kans krijgen.
• Dat verloedering van het platteland moet worden voorkomen.
• Dat vele van de betrokken bedrijven ook nog een zware financiële verantwoordelijkheid hebben inzake de
asbestproblematiek in de periode tot 1 januari 2024.
De gemeenteraad en het college van de gemeente Haaren spreken uit:
> Dat het bestuur van de provincie Noord Brabant de in het verleden in een convenant gemaakte afspraken
inzake de termijn tot 2028 om de stikstofuitstoot uit veestallen te verminderen moet respecteren.
Dat deze termijn niet eenzijdig sterk mag worden verkort middels wijziging van de verordening stikstof.
> Dat deze opvatting ook kenbaar zal worden gemaakt aan zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale
Staten alsmede aan de colleges en gemeenteraden van de Brabantse gemeenten.
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de CDAFractie:
(Hein van Poppel,
Ans Beijens, Jan
van lersel)

Jan van lersel
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