Vaststellen van het gewijzigde Milieubeleidsplan.
Door de fracties H&G en PvdA wordt een amendement ingediend met als dictum:
“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 opgenomen 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 voor mens en milieu schadelijke stoffen alsmede
het bovengronds opslaan van dit afval te verbieden en ontheffingsmogelijkheden voor
deze activiteit geheel uit te sluiten.”
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G, PvdA, CDA en Valkenswaard Lokaal vóór
het amendement zijn en de fractie VVD tegen, waarmee het amendement met 20
stemmen vóór en 1 stem tegen is aangenomen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend met als dictum: “het
voorgestelde concept besluit (“het gewijzigd milieubeleidsplan 2012-2013 vast te
stellen”) als volgt aan te vullen: “, met dien verstande dat de in het plan opgenomen
producten en/of projecten beschouwd dienen te worden als streefdoelen”.
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G, CDA en Valkenswaard Lokaal vóór het
amendement zijn en de fracties PvdA en VVD tegen, waarmee het amendement met
16 stemmen vóór en 5 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat het geamendeerde besluit met 1 stem tegen (VVD) en 20
stemmen vóór (CDA, H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal) is aanvaard.
Door de fracties van H&G en PvdA wordt een motie ingediend met als dictum:
"spreekt uit dat de gemeenteraad van Valkenswaard geen opslag van kernafval op of
onder het grondgebied van haar gemeente zal toestaan en geeft de griffier opdracht
om deze motie per brief ter kennis van de Minister van Economische Zaken te
brengen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten".
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G, PvdA, CDA, D66 en Valkenswaard Lokaal
vóór de motie zijn en de fractie VVD tegen, waarmee de motie met 20 stemmen vóór
en 1 stem tegen is aangenomen.

