
Motie: Geen bijdrage omgevingsfonds MAA

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 11 juli 2022;

Kennisgenomen van;
● Een met meerderheid genomen besluit van Provinciale Staten op 3 juni 2022 dat MAA 

onder voorwaarden open blijft;
● Het geamendeerde besluit van het Limburgs Parlement (Provinciale Staten van Limburg) 

van 3 juni 2022, waarin het College van Gedeputeerde Staten onder meer de opdracht heeft 
gekregen om voor 31 december 2022 een "Royaal Omgevingsfonds" in te richten om de 
overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken d.m.v. (extra) isolatie, maar ook 
voor de uitkoop van woningen die te dichtbij de luchthaven gesitueerd zijn;

● Van het dictum van dat besluit, dat spreekt over proportionele bijdragen in dit fonds van o.a. 
de omliggende gemeenten; 

Overwegende;
● Dat de gemeente Valkenburg aan de Geul een "omliggende gemeente" is; 
● Dat er in Nederland en dus ook in Limburg een beleidslijn bestaat dat ‘de vervuiler 

veroorzaker betaalt’;
● Dat het niet aanvaardbaar is als onze gemeente een ‘proportionele’ bijdrage zou moeten 

leveren om omwonenden financieel tegemoet te komen, mocht het Provinciebestuur dat van 
onze gemeente verlangen.

● Ofschoon het tot stand komen van zo'n Omgevingsfonds - mits royaal gevuld en met 
transparante spelregels rondom de besteding van de gelden - een te waarderen initiatief is, 
zou men mogen verwachten dat Provincie hierin voorziet en niet de omliggende gemeenten 
die (geluids)overlast ondervinden van het vliegveld. 

Besluit;
● Uit te spreken dat de raad van Valkenburg aan de Geul zich verzet tegen elke financiële 

bijdrage aan het Omgevingsfonds vanuit de gemeentekas. 
● Het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen om deze opvatting van de 

gemeenteraad over te brengen aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van 
Limburg;

En gaat over tot de orde van de dag.
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