Amendement
volgens artikel
28 van het
Reglement
van Orde
gemeenteraad
Gemert-Bakel

Amendement Bouwstenen Omgevingsvisie
Het amendement wordt ingediend door:
Therese van den Eventuin – Boogaerts / Sociaal Gemert-Bakel
Deirdre Diesveld / D66
Jan Vroomans / VVD
Aan de voorzitter van de gemeenteraad Gemert-Bakel
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen.
De gemeenteraad Gemert-Bakel, in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders vaststellen
Bouwstenen voor Omgevingsvisie d.d. 2 november 2021;
Overwegende dat:
• Onze samenleving geconfronteerd wordt met een aantal urgente problemen op het
gebied van klimaat(a), gezondheid(b) en natuur/milieu(c);
• Ad a) dat de gevolgen van klimaatverandering zich ook in onze gemeente in
toenemende mate manifesteren;
• Dat driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over die gevolgen;
• Ad b) dat corona ons leert wat de gevolgen kunnen zijn van een uitbraak van
zoönosen;
• Dat onze gemeente door haar zeer hoge veedichtheid een verhoogd risico loopt op
de uitbraak van zoönosen en andere kwalen als gevolg van uitstoot van schadelijke
stoffen;
• Ad c) dat er ook in onze gemeente sprake is van een enorme afname van
biodiversiteit in m.n. het buitengebied;
• Dat de Burgerpeiling laat zien dat er een grote behoefte is aan natuur in de nabije
omgeving;
• Dat de natuur/het milieu niet alleen beschermd, maar kwalitatief versterkt dient te
worden;
• Dat de aanpak van genoemde problemen voor de komende generaties van urgent
belang is;
• De wethouder in de commissievergadering verklaarde dat bijstelling van de
bouwstenen mogelijk is via een raadsbesluit;
Besluit:
-De volgende bouwstenen toe te voegen aan de Omgevingsvisie Deel II Bouwstenen:
Klimaat, Milieu en Gezondheid.
Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,
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D66 SGB VVD Fractie Vogels LR
Tegen
CDA DP
Stemverklaring

