4.4 Voorstel inzake weren doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden drie amendementen ingediend.
Fractie VVD dient een mondeling amendement in met als dictum: “besluit beslispunt 6
als volgt te herformuleren: het benodigde budget van € 154.600,- (beslispunt 1, 2, 4 en
5) ten laste van de algemene reserve te brengen”.
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
Fractie VL dient een amendement in met als dictum: “besluit:
In beslispunt 6 de zinsnede “… ten laste van de algemene reserve te brengen” te
vervangen door “… te financieren uit de programmabegroting”.
Dit amendement wordt na de beraadslagingen door de indiener ingetrokken.
Fracties H&G, CDA en VVD dienen een amendement in met als dictum: “besluit:
Aan het voorliggende besluit het volgende beslispunt 8 toe te voegen:
Het rapport met kenmerk Valkenswaard/Advies, Vrachtwagenverbod 20170239 –
1265744/2 –FP/nm als buitengewoon relevant document, deel uit te laten maken van
dossier N69/Gebiedsakkoord, opdat het college dit rapport naar eigen inzicht kan
betrekken bij de onderhandelingen met de provincie over de verdeling kosten van
voorlopige maatregelen en de provinciale medewerking aan het afwikkelen van het
doorgaand zwaar vrachtverkeer over de A2/N2, Leenderweg, De Vest en de Zuidelijke
Randweg”.
Dit amendement wordt aanvaard 14 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA en VVD)
en 6 stemmen tegen (fracties VL en D66).
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
1. in te stemmen met de huur van twee tijdelijke DRIP’s ten bedrage van
€ 26.600,--;
2. in te stemmen met de aanschaf van drie permanente lage resolutie DRIP’s
en een krediet beschikbaar te stellen van € 53.000,-- inclusief de jaarlijkse
beheerkosten van € 500,--;
3. in te stemmen met de opname van € 5.459,-- voor de aanschaf van DRIP’s
inclusief de beheerkosten van € 500 in de programmabegroting 2018;
4. in te stemmen met een werkbudget voor de publiciteitscampagne inclusief
mottoborden ten bedrage van € 25.000,--;
5. in te stemmen met het instellen van een budget voor de inzet van het
Kernteam weren doorgaand vrachtverkeer in 2017 ten bedrage van €
50.000,--;
6. het benodigde budget van € 154.600,-- (beslispunt 1, 2, 4 en 5) ten laste
van de algemene reserve te brengen;
7. in te stemmen met de Leenderweg ter hoogte van de John. F. Kennedylaan
als locatie voor de 3e DRIP;
8. het rapport met kenmerk Valkenswaard/Advies, Vrachtwagenverbod
20170239 – 1265744/2 –FP/nm als buitengewoon relevant document, deel
uit te laten maken van dossier N69/Gebiedsakkoord, opdat het college dit
rapport naar eigen inzicht kan betrekken bij de onderhandelingen met de
provincie over de verdeling kosten van voorlopige maatregelen en de
provinciale medewerking aan het afwikkelen van het doorgaand
zwaar vrachtverkeer over de A2/N2, Leenderweg, De Vest en de Zuidelijke
Randweg.
Naar aanleiding van het voorstel wordt door fractie PvdA een motie ingediend met als
dictum: “verzoekt het college:

Om de effecten van de acties met als doel ‘Het weren van doorgaand
(vracht)verkeer’ te meten en de raad van de resultaten in kennis te stellen.

Om de regulering van doorgaand verkeer, in het bijzonder vrachtverkeer, bij
voorkeur te realiseren middels traditionele wegbewijzerings- en verkeersborden”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.

