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Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 

 

 
 
Stelling 1: Landschap en ruimte 
Wij willen dat er zuinig wordt omgesprongen met de schaarse ruimte door 
eerst bestaande bebouwing en bedrijventerreinen optimaal te benutten 
voordat nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden ingezet op behoud van zoveel mogelijk groen 
en ruimhartige compensatie. 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
Keerpunt 2010 (Wij hebben grote moeite met bebouwing in de 
uiterwaarden, ook op de plek van de voormalige betoncentrale (EMAB-
locatie). Voor woningbouw is er grond beschikbaar op het Wisseveld. Voor 
de meeste bedrijven is er nog ruimte op Park de Bons. Dat is nog niet 
volgebouwd. Daarnaast neemt Grave ook deel aan het regionaal 
bedrijvenpark bij Haps (Laarakker). Ook deze locatie is nog niet 
volgebouwd. Wat betreft dit laatste park vragen wij ons af of deze wel 
goed genoeg bereikbaar is met het openbaar vervoer. 
Ook het soort gebruik van (landbouw)grond is voor ons belangrijk. De 
komende jaren moet de agrarische sector - op grond van provinciaal 
beleid - een hele verduurzaming doormaken. Wat ons betreft hoort daar 
ook bij een herijking: wellicht dat een heel ander soortig type bedrijf 
(bijvoorbeeld bomenkwekers) beter past bij de kwaliteiten van de grond).  
VVD (Goed uitgangspunt). 
LPG (Zeker wanneer dit niet al eerder bestemde ontwikkellocaties zijn). 

 
Stelling 2: Natuur 
Wij willen zorgen voor bescherming en herstel van natuur en cultuur-
landschap (zoals zandpaden en landgoederen) en waar mogelijk nieuwe 
natuur toevoegen, bijvoorbeeld in het kader van de groenblauwe door-
adering van het buitengebied (Stika) of het Natuurnetwerk Brabant. 
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Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
Keerpunt 2010 (In de gemeente Grave zijn er meerdere cultuur-
landschappen aanwezig die van belang zijn. Zoals bij en rondom de 
kloosters in Velp. Vooral bij Escharen zijn verschillende militair historische 
landschappen aanwezig, bijvoorbeeld de Peel-Raamstelling. Juist 
doorlopende verbindingen zijn voor mens en dier van belang. Daarom 
willen wij graag op regionaal niveau nuttig investeren zodat onze goede 
bedoelingen niet ophouden bij de gemeentegrens). 
VVD (Leuk streven, maar er is al heel veel onherstelbaar verdwenen. Als 
bescherming maar niet betekent dat er niemand meer (vrij) toegang heeft 
tot de natuur en cultuurlandschap). 
LPG (Waar dit mogelijk en toepasbaar is verdient dit zeker de voorkeur. 
Als dit middels co-creatie kan, dan dient de gemeente te verbinden tussen 
de partijen). 

 
Stelling 3: Ecologische verbindingszones 
Wij willen de ecologische verbindingszones die in de gemeente gepland 
zijn, samen met burgers, boeren en buitenlui realiseren en burger-
initiatieven voor natuur ondersteunen. Wij gaan er ons sterk voor maken 
om bestaande verbindingszones tegen invloeden van buitenaf te 
beschermen. 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
Keerpunt 2010 (In Grave zullen de komende jaren door de 
werkzaamheden aan de N324 (Grave - Oss) enkele stukken 
E(cologische)H(oofd)Structuur worden opgeheven. Echt concrete 
compensatie is daarvoor nog niet ingetekend. 
Keerpunt 2010 wil zich sterk maken om een diervriendelijke duiker aan te 
leggen tussen de zuidkant van de gracht bij de G.W. Lovendaalsingel en 
de Raam. Op die manier kan het potentieel leefgebied van rivier gebonden 
dieren, planten en insecten vergroot worden. 
Daarnaast wil Keerpunt 2010 dat eerst alle opties rondom een mogelijke 
aanpassing N321 (Grave - Cuijk) worden onderzocht, alvorens in te zetten 
op een verdiepte omlegging tussen het Estersveld en Escharen. Immers, 
een dergelijke omlegging zou ook de leef- en vegetatiegebieden bij de 
Raam raken. Ook zou een dergelijke omlegging de leefkwaliteit (geluid, 
trillingen, licht) van mensen aantasten. 
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Wellicht dat een snelheidsverlaging nabij het centrum en op de Jan van 
Cuijkdijk een oplossing is. De snelwegen zullen dan een snellere 
verbinding opleveren tussen Cuijk en Oss voor navigatiesystemen dan 
over de N321. 
Keerpunt 2010 wil met de kernendemocratie vol inzetten op burgerkracht 
van onderaf: een goed idee vanuit wijk of dorp wordt samen met de 
gemeente gevormd tot een goed plan. Bij dat proces worden ook alle 
belanghebbenden betrokken zodat een breed gedragen plan ook een 
succesvol plan in de uitvoering is). 
VVD (Uiteraard met afweging van de diverse belangen). 
LPG (We moeten zuinig zijn op de natuur die er nog is. In samenwerking 
met inwoners bekijken wat mogelijk is en met andere partners. Bij 
voorkeur werk met werk maken. 

 
Stelling 4: Ecologisch bermbeheer 
Wij gaan ons inzetten voor ecologisch en bij-vriendelijk groen- en 
bermbeheer, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. We gaan in onze 
gemeente stoppen met klepelen van de bermen; het is een vorm van 
bemesting. 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Er zal een balans moeten zijn tussen efficiënte onderhoudsmethodes 
en de ecologische waarden van gebieden. Daarom zal per gebied het 
meest optimale onderhoudstype moeten worden bepaald. In de stad zal 
men andere eisen stellen aan groenvoorzieningen dan in het 
buitengebied). 
Keerpunt 2010 (Wij vragen op meerdere fronten aandacht voor 
duurzaamheid; bij de volgende aanbestedingen, zover die in het beheer 
zijn van de gemeente/CGM, zullen wij pleiten voor ecologisch en bij-
vriendelijk beheer. De meest in het oog springende bermen in de 
gemeente Grave zijn echter in beheer bij de provincie of het waterschap. 
Het onderhoudsarm groenbeleid in Grave is ons een doorn in het oog. 
Waardevolle initiatieven van burgers worden genegeerd of geweigerd. Ook 
is de diversiteit in het groen afgenomen doordat bestaand groen 
verwijderd is en vervangen door grasvelden. Keerpunt 2010 wil burgers 
de ruimte geven om zelf stukken (openbaar) groen in beheer te nemen. 
Zij hebben daar vaak betere ideeën voor dan het monotone beleid dat de 
gemeente/CGM op dit vlak voert). 
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Oneens: 
VVD (Bermen zijn ook de aangewezen plaats voor ruiters. Die moeten dus 
hier en daar gemaaid kunnen worden).   
 
Eens/Oneens: 
LPG (Bij klepelen wordt de bermvegetatie, anders dan bij maaien, 
niet afgesneden maar afgeslagen en gekneusd. Dit beperkt het 
volume en het maaisel kan blijven liggen. Dit is een voordeel want 
afvoeren van maaisel is kostbaar door transport- en stortkosten. 
Nadeel van klepelen is dat het de berm voortdurend verrijkt door 
ophoping van organische stof in de toplaag. Deze ophoping heeft 
ernstige gevolgen. De toplaag verdicht, verzuurt en vervilt. 
Daardoor verhoogt de berm tot boven het wegdek waardoor de 
waterafvoer stagneert. Ook maakt dit de berm minder 
draagkrachtig. 
Geklepelde bermen worden overheerst door grassen en ruigtekruiden en 
zijn arm aan verschillende en bijzondere flora. 
Een berm dient voldoende veilig te zijn en een positieve beleving te 
geven. Afhankelijk van de situatie wordt een accent gelegd op 
verkeersveiligheid, recreatie of ecologie. 
Aandachtspunt uitvoering: “Het is hierbij van belang dat inwoners en 
belanghebbenden goede informatie ontvangen over het beleid van de 
gemeente en dat waar mogelijk samenwerking ontstaat met partners”). 

 
Stelling 5: Door anderen in gebruik genomen bermen 
Wij gaan ons inzetten om bermen die van de gemeente zijn en thans door 
anderen / agrariërs in gebruik zijn genomen, terug te halen en 
natuurvriendelijk in te zaaien en te onderhouden (dus verarmen). 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
VVD (Geen verdere toelichting). 
 
Oneens: 
Keerpunt 2010 (Met het project Snippergroen is in Grave meer schade 
aangebracht dan dat er goed is gedaan voor de natuur. Maar ook wat 
betreft de relatie burger-overheid. De manier waarop dat is gegaan draagt 
niet bij aan een duurzame verbetering van de natuur; juist omdat het 
draagvlak is weggevallen. Mensen zijn daarom niet meer bereid om zelf 
wat te doen. 
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Keerpunt 2010 is echter bang voor een herhaling van het debacle van het 
project Snippergroen. Eerst zullen daar goede lessen uit getrokken 
moeten worden voordat er met een nieuw ‘terug claim’ project wordt 
begonnen. 
Keerpunt 2010 is voorstander van handhaving bij bedrijven, bijvoorbeeld 
het oeverkanten vrijhouden voor werkzaamheden door het waterschap). 
 
Eens/Oneens: 
LPG (Geen verdere toelichting). 
 
Stelling 6: Water en energie 
In onze gemeente gaan we, met name bij nieuwbouw: 
a) afvoer van regenwater zoveel mogelijk afkoppelen van het riool om 
overstroming te voorkomen en grondwater aan te vullen; 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
Keerpunt 2010 (Wij zijn voor het nieuwe bouwen. Daarbij wordt er niet 
vooraf alles heel gedetailleerd vastgelegd, maar juist de prestaties worden 
vastgelegd: zoveel woningen van dit type, met deze hoeveelheid 
parkeergelegenheid en het klimaatprofiel. 
In het klimaatprofiel wordt vastgelegd hoe er bij ideeën en bouw van 
objecten rekening gehouden moet worden met de toekomst. Bijvoorbeeld 
dat de woning voorzien wordt van een warmterecht in plaats van een 
gasaansluiting. Ook in welke mate er rekening gehouden moet worden 
met wateroverlast op de betreffende locatie bij hevige regenval. Het is 
aan degene die bouwt om dit zelf op te lossen). 
VVD (Geen verdere toelichting). 
LPG (De opgave is fors. De wetgeving die gaat gelden vanaf 2030 moeten 
we verankeren in gemeentelijk beleid vanaf nu!!). 

b) groene daken stimuleren met een aantrekkelijke subsidieregeling, zo 
mogelijk in combinatie met zonnepanelen; 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
Keerpunt 2010 (Wij willen de duurzaamheidslening beschikbaar houden; 
waarbij een warmtepomp of zonnepanelen als onderpand van de lening 
dient). 
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LPG (Daar waar mogelijk zeker. Wij zouden graag zien dat we, samen 
met de heer Peter Linders, kwartiermaker en woonachting in Grave, een 
energiewinkel in de Gemeente Grave gaan vestigen waar inwoners terecht 
kunnen met vragen en waar regelingen en mogelijkheden onder de 
aandacht worden gebracht).   

Oneens: 
VVD (Bron van subsidiegelden ontbreekt. Stimulans moet van rijkswege 
komen). 
 
c) bouwplannen op zonne-oriëntatie toetsen. Zeker veestallen. Dit 
biedt kansen voor energieopwekking; 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Echter het dwingend opleggen werkt minder dan de voorwaarden 
scheppen als overheid waarin men door inzicht tot een win-winsituatie kan 
komen en waardoor eigenaren van veestallen zelf zullen kiezen voor de 
meest optimale omstandigheden). 
VVD (Geen verdere toelichting). 
LPG (Ook deze kansen/mogelijkheden zeker verzilveren). 

Oneens: 
Keerpunt 2010 (Het is aan de mensen die bouwen om zelf rekening te 
houden met het klimaatprofiel op de betreffende locatie. In dat 
klimaatprofiel kan opgenomen zijn dat (bijvoorbeeld) de woning 
energieneutraal moet zijn. Daarnaast zal er veelal onder druk van de 
financiers gekozen worden voor duurzame oplossingen vanwege de betere 
toekomstperspectieven). 
 
d) nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aansluiten maar 
zorgen voor energie neutrale woningen. 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Geen verdere toelichting).  
Keerpunt 2010 (Zoals bij stelling 6a betoogd zijn wij voor het nieuwe 
bouwen. Nieuwe woningen die niet voor starters, studenten of tijdelijke 
huisvesting bedoeld zijn moeten standaard gebouwd worden voor 
levensloopbestendig wonen. Ook levensloopbestendig wonen draagt bij 
aan een beter milieu: mensen hoeven minder of niet meer te verhuizen, 



 
 
 
 
 
 
 

- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu - 
 

 secretariaat: ·  secretaris· : Jan Reijnen 
 Beerseweg 10  telefoon : 0485-451071 
 5451 NS Mill  IBAN : NL85TRIO0197910130 
 www.mlvc.nl  e-mail : secretariaat@mlvc.nl 

waarbij een hoop kostbare energie verloren gaat in de vorm van warmte 
en beweging.  
Keerpunt 2010 wil door deze brede benadering stevig werk maken van 
verduurzaming).  
LPG (Het overheidsbeleid is er op gericht om bestaande- en nieuwe 
woningen steeds energiezuiniger te maken. Voor nieuwbouw geldt 
hiervoor de energieprestatie. De energieprestatie wordt stapsgewijs 
aangescherpt. Nu is de eis EPC-eis ≤ 0,6. In 2015 wordt deze 
aangescherpt naar EPC-eis ≤ 0,4 en in 2020 naar EPC-eis ≤ 0. Daarom is 
de EPC als uitgangpunt genomen voor vergaande energiezuinige 
woningbouw. Aanscherping (verlaging) van de energieprestatie-eis leidt 
tot minder CO₂ -uitstoot. Een negatieve energieprestatie 
betekent dat er, over een jaar gerekend, meer energie wordt 
opgewekt dan dat aan gebouw gebonden primaire energie wordt 
verbruikt). 

Oneens: 
VVD (Energieneutraal heeft niet rechtstreeks met aansluiting op gasnet te 
maken) 
 
Stelling 7: Landbouw 
Wij willen in onze gemeente grondgebonden landbouw stimuleren en 
ondersteunen via onder andere ruimtelijke plannen; en uitbreiding van de 
veestapel voorkomen. 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Wat niet wegneemt dat ook voor de veesectoren er consequente en 
consistente regelgeving moet komen waarmee tot een gezonde duurzame 
bedrijfsvoering kan worden gekomen).  
VVD (Geen verdere toelichting). 
LPG (We zijn tegen megastallen). 
 
Eens/ Oneens: 
Keerpunt 2010 (Wij zijn neutraal op dit punt. Bij stelling 1 hebben we 
aangegeven dat het soort gebruik van (landbouw)grond voor ons 
belangrijk is. 
Keerpunt 2010 wil graag een onderzoek naar de geschiktheid van de 
bodem voor verschillende doeleinden en aan de hand daarvan bestaand 
gebruik evalueren. Het kan zijn dat grondgebonden landbouw een hele 
goede keuze is; het kan ook zijn dat andere vormen beter zijn, 
bijvoorbeeld in combinatie met de ecologische verbindingszones). 
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Stelling 8: Geurnormen 
Wij zijn er voorstander van om in onze gemeente strenge geurnormen op 
te stellen om overlast te verminderen en de volksgezondheid te 
beschermen. Wij willen uitgaan van 2 odour units in de bebouwde kom en 
5 odour units in het buitengebied voor alle woningen 
(voorgrondbelasting). Wij willen volksgezondheid op de eerste plaats 
zetten.                       
 
Eens:  
CDA (Wij zien vanuit het perspectief van het Land van Cuijk dat het 
noordelijke deel van het Land van Cuijk juist het optimale woon- en 
leefklimaat biedt. De oost-west as tussen Boxmeer en Uden heeft een 
sterke economische functie. Langs de N264 zijn de belangrijke 
industriegebieden van het land van Cuijk gesitueerd. Samen met het 
vliegveld Volkel zorgt dat voor een gebied waar de focus ligt op 
economische activiteit. Daar worden hogere geluidsnormen gehanteerd 
waardoor er ontwikkelingsruimte voor het Land van Cuijk ontstaat. Zo is 
ten zuiden van deze as de AGRI-FOOD sector sterk ontwikkeld, en waar 
door hogere geurnormen nu al de ruimte wordt geboden aan deze sector. 
Dat wil niet zeggen dat er gestreefd moet worden naar zo laag mogelijke 
milieubelasting in deze gebieden. Het maakt echter dat het woon- en 
leefklimaat in deze gebieden onder druk staat door deze activiteiten. Onze 
gemeente kan uitkomst bieden op de langere termijn door juist het woon- 
en leefklimaat te versterken. Bij de integrale ontwikkeling van nieuwe 
omgevingsvisies in het kader van de nieuwe omgevingswet kan de 
samenhang tussen de verschillende functionele gebieden op duurzame 
wijze met elkaar in balans worden gebracht). 
VVD (Met de stelling dat volksgezondheid op de eerste plaats gezet wordt 
is het natuurlijk bijna onmogelijk om het met het overige gedeelte van de 
stelling oneens te kunnen zijn. Echter, aangezien de genoemde geur-
normen in relatie liggen tot diverse geurbronnen, zoals verkeer, industrie, 
landbouw/veeteelt, toerisme, waterzuiveringsinstallaties of openhaarden 
van woningen, zal er op basis van de diverse afwegingen en belangen een 
keuze gemaakt moeten worden welke odour-norm wordt vastgesteld).  
 
Oneens: 
VPG (Dit is net iets te streng. De helft van Gassel zit alsdan in een te 
hoge geurconcentratie).  
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Keerpunt 2010 (Geur is vervelend maar hoeft niet meteen schadelijk te 
zijn voor de volksgezondheid. Het is van belang dat bestaande bedrijven 
in redelijkheid ook de ruimte krijgen om verduurzaming mogelijk te 
maken, waarbij het wellicht noodzakelijk is om overlastcirkels te 
verplaatsen, maar dat er per saldo een verbetering van de situatie 
ontstaat voor een groter gebied, zowel voor mens als natuur. Keerpunt 
2010 wil daarom niet op voorhand strengere geurnormen opstellen, omdat 
die deze verduurzaming in de weg kunnen staan). 
 
Eens/Oneens: 
LPG (Bestaande geurnormen aanhouden). 
 
Stelling 9: toezicht en handhaving veehouderij 
Wij gaan ons sterk maken voor een beter toezicht en meer 
handhavingscapaciteit om de naleving van vergunningen en de juiste 
werking van stalsystemen (waaronder luchtwassers) te garanderen en 
mestfraude te voorkomen.         
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Het is in het belang van de sector zelf dat regels worden 
gehandhaafd en overtredingen worden bestraft). 
Keerpunt 2010 (Keerpunt 2010 is van mening dat er door de gemeente 
Grave te weinig gebruikt wordt gemaakt van de kennis en expertise op dit 
vlak bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Om bedrijven niet 
onnodig te belasten met meerdere toezichthouders en de effectiviteit van 
toezicht te vergroten wil Keerpunt 2010 dat er op dit gebied juist op 
regionaal niveau in samenwerking met de provincie wordt gewerkt. Anders 
verwatert het toezicht door een te grote hoeveelheid van 
toezichthouders). 
LPG (Beleid moet goed getoetst en gehandhaafd worden). 
  
Oneens: 
VVD (Handhavingscapaciteit is te gering om te kunnen toezeggen). 
 
Stelling 10: Stadslandbouw en volkstuintjes 
Wij willen initiatieven ontwikkelen om voldoende ruimte te bieden voor 
stadslandbouw en volkstuintjes, zodat mensen verantwoord en goedkoop 
voedsel kunnen verbouwen en tegelijkertijd bewuster worden van de 
herkomst van hun voedsel. 
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Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
Keerpunt 2010 (Wij vinden het van belang dat deze initiatieven door 
inwoners worden aangedragen. Samen kunnen wij prachtige dingen doen. 
Samen in onze buurt, samen in onze wijk, samen in ons dorp, samen in 
onze stad. Daarbij willen wij geholpen worden door de overheid. Als het 
overleg tussen burgers en overheid goed is dan levert dat betere plannen 
op. Samen sterk gaat niet alleen over kracht, het gaat ook over kwaliteit: 
een plan met veel draagkracht is een plan met veel daadkracht. Dat is 
burgerkracht). 
VVD (Doen). 
LPG (Als deze initiatieven komen vanuit de bevolking, inderdaad 
meedenken/meewerken). 
 
Oneens: 
CDA (Voorlichting is dan effectiever. Daarbij komt dat met een voorziene 
nieuwe bestuursvorm "Kerndemocratie" in het Land van Cuijk het 
burgerinitiatief meer ruimte krijgt. Juist dit soort initiatieven dienen van 
onderuit te worden opgestart).  
  
Stelling 11: Luchtkwaliteit 
Wij gaan ons inzetten voor voldoende beplanting rondom wegen om 
fijnstof af te vangen en voor het instellen van een milieuzone om de 
luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden te verbeteren. 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Er is met de opwaardering van de N264 geen enkele noodzaak meer 
om doorgaand vrachtverkeer op de N321 toe te laten. Waardoor er flinke 
winst te boeken is m.b.t. de fijnstofbelasting in Grave en de kerkdorpen 
zoals Gassel, Velp en Escharen). 
LPG (Waar mogelijk toepassen). 

 
Oneens: 
Keerpunt 2010 (De komende jaren wordt de snelheid op de N324 (Grave 
- Oss) tussen De Bons en de Maasbrug al teruggebracht naar 50 km/h. Dit 
gaat sowieso al een verbetering van de luchtkwaliteit opleveren. Ook wil 
Keerpunt 2010 graag onderzoeken of het verlagen van de maximum-
snelheid op de St. Elisabethstraat en de Jan van Cuijkdijk bijdraagt aan de 
afname van het (voornamelijk) vrachtverkeer. 
Samen met de inwoners van Grave willen we goed nadenken over de 
ontwikkeling van de binnenstad van Grave. Om te kijken wat de impact is 
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van bepaalde keuzes wil Keerpunt 2010 graag tijdens een zomer een 
experiment houden met een autoluw gedeelte van de binnenstad van 
Grave. Wij denken dat dit het toerisme stimuleert en het meest positieve 
effect heeft op de leefomgeving, juist tijdens deze tijd van het jaar. 
Het daadwerkelijk succes van milieuzones hangt ook samen met de 
handhaving daarvan. Voor een kleinere gemeente zoals Grave is dat niet 
optimaal te regelen. Keerpunt 2010 wil op het gebied van duurzaamheid 
en leefbaarheid maatregelen nemen die beklijven. Het succes moet verder 
gaan dan die ene dag dat er wel controle is. Daarom lijkt ons op dit 
moment het instellen van milieuzones niet het juiste middel. 
Keerpunt 2010 ziet graag plannen met burgerkracht; waarbij van een idee 
een goed plan gevormd wordt. Wij willen dat de gemeente gaat werken 
met planidee-regisseurs. Dat zijn ambtenaren die helpen. Ze gaan met jou 
op zoek naar de belanghebbenden bij het idee. Ze helpen als medepartij 
bij het gesprek met elkaar, waarbij het idee beter wordt gemaakt. Deze 
planidee-regisseurs willen wij standaard als taak meegeven om juist ook 
op duurzaamheid, leefbaarheid en ecologische aspecten te letten). 
VVD (Fijnstofbeperking kan alleen door landelijke maatregelen bij de 
bron; daaraan wordt gewerkt. Omgeving gemeente Grave is geen 
dichtbevolkt gebied). 
 
 
Stelling 12: Asfalt 
In onze gemeente wordt geen extra nieuw asfalt aangelegd. 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
CDA (Behoudens lokale oplossingen voor lokaal gebruik. Er moeten geen 
omleidingen of ontsluitingen komen die een aanzuigende werking hebben 
op doorgaand verkeer. Er dient geïnvesteerd te worden in een veilig en 
duurzaam snelfietsnetwerk in het Land van Cuijk).  
Keerpunt 2010 (In veel wijken waar 30 km-zones zijn ingesteld ligt nog 
asfalt. Dat geeft volgens ons ook een verkeerd signaal af aan de 
weggebruiker. Door gebruik te maken van stenen in plaats van asfalt kan 
niet alleen regenwater sneller weg stromen, maar wordt ook eerder de 
beleving gewekt te rijden op een langzamere weg. Daardoor zullen meer 
mensen zich aan de snelheid houden. 
In sommige steden zijn experimenten gedaan in straten waarbij auto’s 
aan één kant van de weg parkeren en aan de andere kant rijden om op dit 
rijdend gedeelte in het midden van het rijspoor van groen aan te leggen 
met behulp van sterke grassoorten. Keerpunt 2010 zou daarmee ook in 
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Grave willen experimenteren als de grond ter plaatse daarvoor geschikt 
is). 
LPG (Daar waar het niet noodzakelijk is zeker geen extra nieuw asfalt 
aanleggen). 
 
Oneens: 
VVD (Veel te willekeurige stelling). 
 
Stelling 13: Duurzame energie 
Wij gaan er ons sterk voor maken om geen vergunningen meer te 
verlenen voor mestvergistingsinstallaties en biomassacentrales. Zij 
leveren geen bijdrage aan de overgang naar duurzame energie en 
berokkenen aanzienlijke schade aan de leefomgeving. 
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
VVD (De beperking van dergelijke stellingen is meestal het ontbreken van 
de vraag ‘waar halen we de energie wel vandaan?’. Als je in Nederland 
begint over de ontwikkeling van thoriumcentrales word je opgehangen, 
want dat is kernenergie… Windmolens zijn voor Grave geen aanvaardbaar 
alternatief!). 
LPG (Overbodig in deze, stelling spreekt al voor zich!). 
 
Oneens: 
CDA (Er is in onze gemeente geen argument te bedenken waarom juist 
hier mestverwerking zou moeten plaatsvinden. Het voert echter te ver om 
toekomstig interessante en duurzame ontwikkelingen te blokkeren. Er zijn 
overigens nog andere duurzame energievormen!).  
 
Eens/Oneens: 
Keerpunt 2010 (Wij zijn neutraal op dit punt. We zien in dat het 
mestprobleem ook samenhangt met de omvang van de veestapel. Het 
soort gebruik van (landbouw)grond speelt daarbij, zoals eerder betoogd, 
voor ons ook een belangrijke rol.  
Wellicht dat blijkt dat het noodzakelijk is om in een transitieperiode wel 
tijdelijke mestvergistingsinstallaties te hebben, ook om te voorkomen dat 
mest illegaal geloosd of gedumpt wordt. Keerpunt 2010 wil daarbij 
benadrukken dat het dan wel om een tijdelijke oplossing moet gaan. 
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Stelling 14: Minder beesten 
Wij gaan ons inspannen om het aantal dieren - het centrale probleem van 
de gezondheids- en milieuschade veroorzaakt door de intensieve 
veehouderij - in onze gemeente significant te verminderen.  
 
Eens:  
VPG (Geen verdere toelichting). 
LPG (Het effect van de veehouderij op de gezondheid van de bevolking 
wordt steeds meer een issue in Brabant). 
 
Oneens: 
CDA (Niet van toepassing in Grave. De stelling bevat bovendien een 
aantal aannamen die de nuance uit deze discussie wegnemen. Zie onze 
eerdere toelichtingen). 
VVD (Dit streven moet op basis van landelijke en Europese regels worden 
ingevuld, en níet lokaal). 
 
Eens/Oneens: 
Keerpunt 2010 (Ook op dit punt zijn we neutraal. De komende jaren 
moet de agrarische sector (op grond van provinciaal beleid) een hele 
verduurzaming doormaken. Wat ons betreft hoort daar ook bij een 
herijking: wellicht dat een heel ander soortig type bedrijf (bijvoorbeeld 
bomenkwekers) beter past bij de kwaliteiten van de grond op een 
bepaalde plek. En bij de vorige stelling hebben we betoogd dat het 
wellicht noodzakelijk is om in een transitieperiode wel tijdelijke 
mestvergistingsinstallaties te hebben. 
Intensieve veehouderij kan overlast geven, maar dat hoeft niet  
schadelijk te zijn voor de volksgezondheid. 
Het is van belang dat bestaande bedrijven in redelijkheid ook de ruimte 
krijgen om verduurzaming mogelijk te maken, waarbij het wellicht 
noodzakelijk is om overlastcirkels te verplaatsen maar dat er per saldo 
een verbetering van de situatie ontstaat voor een groter gebied, zowel 
voor mens als natuur. Keerpunt 2010 wil daarom niet op voorhand 
strengere normen opstellen, omdat die deze verduurzaming in de weg 
kunnen staan). 
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