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Helder en Gedreven
Amendement

"GEEN OPSLAG KERNAFVAL IN VALKENSWAARD,DOMMELEN, BORKEL &
SCHAFT"
De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op 26 januari
2011 behandelend het milieubeleidsplan.
Overwegende dat:
e

de rijksoverheid bezig is met een onderzoek en standpuntbepaling waar
kernafval,afkomstig van kernenergiecentrales, in de diepe ondergrond
(zoutkoepels of Boomse klei ) als eindberging opgeslagen kan worden;

«

de diepe ondergrond van de gemeente Valkenswaard gezien de
samenstelling in aanmerking zou kunnen komen voor de eindberging van
radioactie afval;

®

met betrekking tot de eindberging van dergelijk afval, In de diepe
ondergrond er nog veel onduidelijkheid is over de risico's op korte en lange
termijn;

«

op basis van het rapport van T & A Survey vast is komen te staan dat in
de kleilaag zich veel breuken bevinden en dat de kleilaag zich bovendien
zowel aan de onderkant als de bovenkant grenst aan een waterlaag, bestemd
voor onze drinkwatervoorziening;

®
e

dit afval voor meerdere eeuwen tot millennia radioactief is;
in het voorliggende milieubeleidsplan voor het taakveld bodem, een
project is opgenomen dat betrekking heeft op het boren naar schaliegas (pag
9 plan). Dit project P.1.11 is als volgt omschreven: "l//a te actualiseren
bestemmingsplannen trachten het horen naar schaliegas te verbieden door
ontheffingsmogelijkheden voor deze activiteit uit te sluiten".
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het voorgestelde concept besluit (" het gewijzigd milieubeleidsplan 2012 - 2013
vast te stellen" ) als volgt aan te vullen: " ,met dien verstande dat de
omschrijving van het op pagina 9 van het plan ppgenomen product P.1.11 wordt
vervangen door de volgende omschrijving:
Via te actualiseren bestemmingsplannen trachten het boren naar schaliegas en
^het boren in functie van de opslag van ra*«eii8##A«/ alsmede het bovengronds
opslaan van dit afval te verbieden en ontheffingsmogelijkheden voor deze
activiteit geheel uit te sluiten. "
en gaat over tot de orde van de dag.
Theo Geldens
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