- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu 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:
CDA (De – groene - ruimte is schaars en er liggen nog voldoende
mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen. Vanuit de structuurvisie
kijken we naar de invulling van gebieden. Ruimhartige compensatie is een
relatief begrip: afhankelijk van de situatie krijgt dat zijn invulling).
PLC (Dat idee had PLC al in haar vorige verkiezingsprogramma staan en ‘t
staat er nu in het nieuwe van ‘18-‘22 weer prominent als speerpunt in. Zie
www.plc-cuijk.nl. We steunen stelling 1 dus ten volle en ook de aanvulling
”Bij nieuwe ontwikkelingen moet worden ingezet op behoud van zoveel
mogelijk groen en ruimhartige compensatie.”).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (We zijn het in principe eens met het uitgangspunt. We zouden
mogelijk als gemeente een visie kunnen opstellen om bestaande
industrieterreinen te revitaliseren - net als woonwijken -. De regie nemen
om ondernemers te stimuleren om leegstaande gebouwen te slopen/
betrekken. Ook al kan dat ten koste van de verkoop van (nieuwe)
industriegrond gaan. Parkmanagers en de Industriële kring Land van Cuijk
kunnen hierbij worden betrokken).
SP (Ruimte wordt een steeds belangrijkere factor in de opgaven die als
maatschappij voor ons liggen. De ruimte is bijvoorbeeld ook de basis voor
onze energietransities. Duurzame energie heeft immers ook haar ruimte
nodig, bijvoorbeeld met windmolens of zonneparken. Maar ook als we
kijken naar bijvoorbeeld WKO-systemen of geothermie. De omgevingsvisie
biedt hier ook de kans om op lange termijn te kijken naar onze ruimtelijke
indeling).
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu VVD (Onze voorkeur gaat uit naar het invullen van bestaande
bedrijventerreinen en bebouwing. Leegstand en verloedering zorgen voor
een negatieve invloed op bedrijvigheid en woongenot. Nieuwe
ontwikkelingen zullen met sterke argumenten moeten komen om aan te
tonen waarom hun initiatief niet mogelijk is in de beschikbare ruimten).
ABC (Wij zijn voorstander van natuur-inclusief ontwerpen en bouwen. Dit
betekent dat wij bestaande bebouwing en bedrijventerreinen optimaal
willen benutten, en het belang van groen en compensatie zullen
meenemen, zoals een ‘Natuurlijk Cuijk’ betaamt).
Stelling 2: Natuur
Wij willen zorgen voor bescherming en herstel van natuur en cultuurlandschap (zoals zandpaden en landgoederen) en waar mogelijk nieuwe
natuur toevoegen, bijvoorbeeld in het kader van de groenblauwe dooradering van het buitengebied (Stika) of het Natuurnetwerk Brabant.
Eens:
CDA (Vanuit ons hoofdstuk ‘Duurzaamheid’ ondersteunen we deze
uitgangspunten. De toevoeging ‘waar mogelijk’ is belangrijk, want we
hebben te maken met een bestaande situatie, maar dat verandert niets
aan de ambitie).
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (We vinden het prima om dit als uitgangspunt te hanteren).
VVD (Een levendig natuur- en cultuurlandschap levert een grote bijdrage
aan het woongenot van onze inwoners).
ABC (ABC onderschrijft het belang van bescherming en herstel van
natuur- en cultuurlandschap. Natuurontwikkeling draagt bij aan de
versterking van ons buitengebied. Echter, natuurontwikkeling zal steeds
afgewogen moeten worden tegenover andere belangen in het
buitengebied zoals de agrarische sector. In ons Verkiezingsprogramma
hebben we het behoud van zandpaden opgenomen).
Oneens:
SP (Bescherming en herstel van onze natuur en cultuurlandschap is goed
en belangrijk. Indien ervoor gekozen wordt om nieuwe natuur toe te
voegen moet breed gekeken worden naar de mogelijkheden, andere
functies kunnen de voorkeur hebben boven de natuur. Derhalve kan dit
niet zonder meer toegezegd worden).
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu Stelling 3: Ecologische verbindingszones
Wij willen de ecologische verbindingszones die in de gemeente gepland
zijn, samen met burgers, boeren en buitenlui realiseren en burgerinitiatieven voor natuur ondersteunen. Wij gaan er ons sterk voor maken
om bestaande verbindingszones tegen invloeden van buitenaf te
beschermen.
Eens:
CDA (Vooral de gezamenlijkheid met burgers en agrariërs vinden wij van
belang. Duurzaamheidsbeleid is enkel op de lange termijn succesvol als er
draagvlak is bij alle relevante partners).
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (We vinden het prima om dit als uitgangspunt te hanteren).
VVD (Wij zijn ervan overtuigd dat milieu-initiatieven de grootste kans van
slagen hebben wanneer zij vanuit de samenleving komen en in
samenwerking met de omwonenden tot stand worden gebracht.
Opgelegde milieumaatregelen creëren meer weerstand dan goodwill).
ABC (ABC is een groot voorstander van burgerparticipatie dus ook in het
ondersteunen van burgerinitiatieven voor natuur. Bestaande
verbindingszones zijn belangrijk voor de natuur en verdienen het
beschermd te worden).
Oneens:
SP (Om dezelfde reden als bij stelling 2).
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:
CDA (Ecologisch bermbeheer en bij-vriendelijk onderhoud is van het
grootste belang. Over het wel of niet klepelen van bermen willen we ons
graag nader laten informeren).
PLC (D.w.z.: gedeeltelijk eens. Met het eerste zijn we eens, maar t.a.v.
het tweede merken we op dat klepelen prima kan in combinatie met
regelmatig afroven; dat verschraalt beter dan maaien en afvoeren en
levert veiligere bermen op).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu D’66 (Wederom geldt dat het prima is dit als uitgangspunt te hanteren,
maar er moet wel eerst meer inzicht zijn in de financiële consequenties,
voordat sprake kan zijn van een daadwerkelijke invoering).
ABC (Ecologisch bermbeheer is opgenomen in ons verkiezingsprogramma.
Wij zetten ons hiervoor in, in de overtuiging dat daarmee de biodiversiteit
gediend is. Beperkende factor daarin is de verkeersveiligheid die
gewaarborgd moet zijn.
Verkeersveiligheid staat voorop. Ecologisch bermbeheer gaan we actief
mee aan de slag).
Oneens:
SP (Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is voor de gemeente al niet
meer toegestaan. Met betrekking tot het groen- en bermbeheer moeten
we dit doen waar 't mogelijk is. Echter als de verkeersveiligheid in het
gedrang is moet er de mogelijkheid zijn om te kiezen voor klepelen of ‘t
vaker maaien van de berm).
VVD (Het gaat te kort door de bocht om eenzijdig te stellen dat er gestopt
moet/kan worden met het klepelen van bermen en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Wat het bermenbeheer betreft zal voor de VVD de
verkeersveiligheid de grootste prioriteit behouden. Als de
verkeersveiligheid het best gediend wordt door klepelen en
bestrijdingsmiddelen, dan zal deze praktijk behouden blijven).
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:
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
ABC (Het terughalen van in gebruik genomen gronden en handhaving is
praktisch bijna niet uitvoerbaar. Echter, waar reststroken grond
beschikbaar komen of pachtgronden met een verminderde agrarische
waarde, zijn ook wij voorstander van natuurvriendelijk inzaaien en
beheren. Daarnaast worden er dit jaar op initiatief van ABC een aantal
percelen ingezaaid met bloemenmengsels speciaal voor vogels en
insecten).
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu Oneens:
CDA (Wij zien weinig heil in een positive “tegen agrariërs”. Veel liever
gaan wij met hen in gesprek over hoe zij kunnen bijdragen aan
natuurvriendelijk onderhoud van bermen).
D’66 (Het terugnemen van bermen van anderen/agrariërs past niet bij
ons gedachtegoed. Faciliterende gemeente, we kunnen beter stimuleren
om deze bermen op de juiste wijze te onderhouden).
VVD (Wanneer bermen door derden in gebruik zijn genomen, zal, wat de
VVD betreft, in eerste instantie worden gekeken naar de mogelijkheid om
de in gebruik genomen grond te verkopen of te verhuren aan de derde
partij).
Eens/oneens:
SP (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:
CDA (Graag verwijzen we naar het onlangs vastgestelde beleidsplan en de
discussie in de raad daaromtrent).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (Geen verdere toelichting).
SP (Geen verdere toelichting).
VVD (De verstening van de openbare ruimte legt een grote druk op ons
riool tijdens zware regenval. Het afkoppelen van regenwaterafvoer zal
worden gestimuleerd. - Er wordt door de gemeente Cuijk onderzoek
gedaan hoe deze stimulans het beste vorm te geven -).
ABC (Op termijn zien wij het zelfs als een verplichting om zoveel mogelijk
hemelwater af te koppelen van het rioolstelsel. Wij onderschrijven het
beleid van de gemeente Cuijk in deze).
Oneens:
PLC (Want ‘t is al geregeld via het bouwbesluit en al – lang - vigerend
beleid in de gemeente Cuijk).
b)
groene daken stimuleren met een aantrekkelijke subsidieregeling, zo
mogelijk in combinatie met zonnepanelen;
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu Eens:
CDA (Hiervoor hebben we onlangs de duurzaamheidslening in het leven
geroepen. We gaan niet voor groene daken een aparte subsidieregeling
maken, tenzij de noodzaak daarvoor blijkt).
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC; en nog uitbreiden á la
Amsterdam Rainproof).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (Deze subsidieregeling is er al vanuit het Waterschap, maar kan
mogelijk beter in de markt worden gezet).
SP (Voor Cuijk is zojuist de duurzaamheidslening een mogelijkheid
geworden).
ABC (ABC heeft ingestemd met het Duurzaamheidsplan van de gemeente,
waarin groene daken en zonnepanelen worden gestimuleerd. Een
subsidieregeling zien wij daarvoor niet als een noodzaak).
Eens/Oneens:
VVD (De VVD is groot voorstander van groene daken in mogelijke
combinatie met zonnepanelen, wij zijn er echter niet van overtuigd dat
subsidieregelingen daarvoor het gewenste middel zijn. Zeker waar het
zonnepanelen betreft, zou het feit dat de investering zichzelf terugverdient
en op termijn winst maakt al stimulans genoeg moeten zijn).
c)
bouwplannen op zonne-oriëntatie toetsen. Zeker veestallen. Dit
biedt kansen voor energieopwekking;
Eens:
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC; we hebben niet voor niets “
DUURZAAMHEID” als hoofdspeerpunt voor de komende raadsperiode).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (Geen verdere toelichting).
SP (Geen verdere toelichting).
ABC (In ons verkiezingsplan hebben wij stimulering van zonnepanelen,
niet alleen op daken van veestallen, maar ook op daken van andere
bedrijven opgenomen).
Oneens:
CDA (Enkel toetsen op zonne-oriëntatie vinden wij een te beperkte scope.
We willen ambitieus aan de slag met lokale energieopwekking en daarvoor
zijn meerdere mogelijkheden).
VVD (Wij willen indieners van bouwplannen met alle overtuiging wijzen op
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu heden. Het mag, wat de VVD betreft, echter nooit een reden zijn om
bouwplannen af te wijzen).
d)
nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aansluiten maar
zorgen voor energie neutrale woningen.
Eens:
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC, zij het dat we dat zo spoedig
en realistisch mogelijk willen doen).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (Geen verdere toelichting).
SP (Hier ligt een opgaaf voor alle gemeentes in Nederland. Wellicht
moeten we nog een stap verder gaan en kijken wat de mogelijkheden zijn
om bestaande woningen te ontkoppelen van 't gasnet).
VVD (Vanuit de landelijke overheid wordt al aangestuurd op deze
ontwikkeling. De VVD gaat hierin graag mee).
ABC (Ons streven is gericht op energie-neutrale woningen. Wij zijn geen
voorstander van een algeheel verbod voor aansluiting op het gasnet, wel
van het opheffen van de aansluitplicht op het gasnet).
Eens/oneens:
CDA (Op de lange termijn zullen hiervoor inderdaad de noodzakelijke
voorzieningen moeten worden getroffen, en die ondersteunen we ook. In
de komende bestuursperiode achten we de realisatie hiervan niet
realistisch. Voor nieuwbouwwoningen zijn al afspraken gemaakt in het
kader van duurzaam bouwen).
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:
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (Geen verdere toelichting).
SP (Geen verdere toelichting).
Oneens:
VVD (De VVD is tegen het vanuit overheidswege bepalen hoe
ondernemers - agrarisch of anderszins - hun onderneming dienen vorm te
geven).
secretariaat:
Beerseweg 10
5451 NS Mill
www.mlvc.nl

secretaris
telefoon
IBAN
e-mail

:
:
:
:

Jan Reijnen
0485-451071
NL85TRIO0197910130
secretariaat@mlvc.nl

- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu ABC (Wij sluiten ons aan bij de visie op de intensieve veehouderij in
Noord-Oost Brabant: een emissieloze veehouderij in 2025.Onder die
voorwaarde vinden wij uitbreiding geoorloofd. Wij vinden het belangrijkste
dat de veehouderij emissie-loos wordt. Het aantal dieren is dan niet meer
belangrijk zolang de uitstoot maar nihil is. De landbouw moet wel de kans
krijgen dit te realiseren. Ook andere sectoren moeten hetzelfde
beoordeeld worden als de landbouw).
Eens/oneens:
CDA (Met het eerste deel van de stelling zijn wij het hartgrondig eens. De
vraag is echter of dat voor alle bedrijven realistisch is. Het tweede deel is
geheel afhankelijk van de inpassing en bedrijfsmogelijkheden. Wij zien de
landbouw als een belangrijke economische pijler van de regio. Hij mag
rekenen op onze steun).
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:
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (In principe zijn wij het eens om de overlast te verminderen, maar
hierbij stellen wij wel dat de norm niet bepalend is. Het is doel is namelijk
geen structurele overlast en zo min mogelijk gezondheid risico’s).
ABC (Volksgezondheid komt op de eerste plaats. Echter tot op heden
blijkt het wetenschappelijk niet mogelijk om altijd directe verbanden te
leggen tussen de veehouderij en de volksgezondheid. Verder verwijzen
naar het voorgaande waarin we aangeven dat ABC gaat voor een
emissieloze veehouderij).
Oneens:
CDA (Wij zijn er voorstander van geurnormen vast te stellen die
aantoonbaar effect hebben én de sector in staat stellen om zich te blijven
ontwikkelen. De volksgezondheid mag nooit in geding komen door welke
bedrijfsactiviteit dan ook, maar daar moet dan onomstotelijk bewijs voor
zijn. Zonder ontwikkelingsruimte voor ondernemers komt er geen
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu transitive en dus ook geen verbetering op gang. De huidige norm in de
bebouwde kom is voor Cuijk al 0,5 odour units).
VVD (De geurnormen die door de landelijke overheid worden gesteld zijn
onzes inziens streng genoeg).
Eens/oneens:
SP (Hier aansluiten bij de normen welke zijn opgesteld door de
Provincie).
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:
CDA (Voor alle regels in de gemeente dient goed toezicht te zijn. Voor ons
is er geen reden om de landbouwsector onder een ander regime te leggen
dan andere sectoren. Wij zien deze sector dan ook niet als een “vijand”
maar als een partner).
PLC (Zeker. Goed idee, kunnen we steunen als PLC).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (Hier kunnen wij het in principe mee eens zijn. Hier hebben wij al
vaker op aangedrongen en wij constateren dat de handhaving al is
verbeterd en nog verder wordt verbeterd).
SP (Geen verdere toelichting).
VVD (Regels staan of vallen bij de handhaving ervan, regels die
handhaving waard zijn moeten daarvoor de capaciteit worden aangereikt).
ABC (Geen twijfel: mestfraude is ontoelaatbaar, en de sector is gehouden
aan de naleving van de vergunningsvoorwaarden).
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.
Eens:
CDA (Helemaal mee eens, zie ook ons verkiezingsprogramma).
PLC (Mooi en goed idee, kunnen we steunen als PLC).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu ABC (Het idee van stadslandbouw en volkstuintjes onderschrijven wij. Het
initiatief zal echter van de burgers zelf moeten komen waarbij de
gemeente een faciliterende rol kan vervullen).
Oneens:
D’66 (Dit zou een goede zaak zijn en een mooi subsidieproject zijn, maar
als gemeente moeten wij dit niet zelf willen initiëren).
SP (Deze initiatieven moet je van harte ondersteunen en stimuleren. Als
gemeente kun je deze initiatieven echter niet ontwikkelen. Deze moeten
vanuit de mensen zelf komen willen ze daadwerkelijk kans van slagen
hebben. Mooi voorbeeld hiervan is Verdeliet, welke ondersteund wordt
door de gemeente maar niet is ontwikkeld door de gemeente).
Eens/Oneens:
VVD (Wij zijn het eens over de wenselijkheid van volkstuinen en
stadslandbouw-initiatieven en willen deze van harte ondersteunen. Wij
zijn echter van mening dat zulke initiatieven uit de samenleving dienen te
komen).
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:
CDA (Helemaal mee eens, zie ook ons verkiezingsprogramma).
PLC (Goed idee, kunnen we steunen als PLC, maar er zijn meer
mogelijkheden door restricties in gebruik van verkeer:
snelheidsbeperking, verbod vrachtwagens op bepaalde tijden/in bepaalde
gebieden als in New York bv.).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (Bij vervanging van openbare ruimte of nieuwe aanleg - bijv.
Centrum Cuijk/dorpskern Haps - zou dat het uitgangspunt zeker moeten
zijn, maar ook bij bestaande wegen zoals de A73 zou dat kunnen.
Bijvoorbeeld de aanleg van een park in de Heeswijkse Kampen).
Oneens:
SP (Hierop inzetten prima, maar waarbij ook weer gelet moet worden op
de verkeersveiligheid).
ABC (Het instellen van een milieuzone blijkt in de grote steden slechts
een zeer beperkte invloed te hebben op de kwaliteit van de lucht. De
secretariaat:
Beerseweg 10
5451 NS Mill
www.mlvc.nl

secretaris
telefoon
IBAN
e-mail

:
:
:
:

Jan Reijnen
0485-451071
NL85TRIO0197910130
secretariaat@mlvc.nl

- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu inschatting is dat een milieuzone in de dorpen geen of nauwelijks effect
sorteert.
Eens/Oneens:
VVD (Wat betreft de beplanting rondom wegen zijn wij het met de stelling
eens. De VVD is echter tegen het instellen van milieuzones. In de eerste
plaats omdat in Cuijk daarvoor geen noodzaak is. In de tweede plaats
omdat wij van mening zijn dat milieuzones arbitraire en ongewenste
mobiliteitsbeperkingen zijn. En in de derde plaats omdat de ingestelde
milieuzones elders in het land geen significante meetbare verbeteringen
opleveren).
Stelling 12: Asfalt
In onze gemeente wordt geen extra nieuw asfalt aangelegd.
Eens:
PLC (Niet alleen geen extra nieuw asfalt, maar er moet sowieso minder
geasfalteerd worden en bij groot onderhoud van wegen duurzamere
toepassingen realiseren. Met andere woorden: niet meer asfalt dan
noodzakelijk. En sowieso veel minder bestrating in de bebouwde kommen
doorvoeren).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
D’66 (Wij vinden dat er beter gekeken kan worden of er efficiënter
gebruik gemaakt kan worden van de wegen, bijvoorbeeld de vluchtrook
van de A73 benutten als spitsstrook. Verder vinden wij dat het openbaar
verder geoptimaliseerd moet worden. Wij denken dan aan de aanleg van
het station/halte Heeswijkse Kampen).
Oneens:
CDA (Deze stelling kan op voorhand nooit met eens of oneens worden
beantwoord. Extra asfalt zonder een breder plan heeft niet onze voorkeur,
maar verkeersopstoppingen met extra uitstoot tot gevolg heeft al
helemaal niet onze voorkeur).
SP (Geen verdere toelichting).
VVD (Mobiliteit is een belangrijke drijfveer van de economie en een groot
goed voor de samenleving. Wanneer er behoefte is aan meer wegen of als
fileproblematiek kan worden opgelost door bredere of alternatieve wegen,
dan zijn wij voorstander van de aanleg daarvan).
ABC (Nieuw asfalt is op voorhand niet uit te sluiten, maar alleen bij
duidelijke noodzaak).
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu 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:
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
ABC (Wij zijn voorstander van innovatieve installaties die mest kunnen
verwaarden tot grondstoffen voor die gebieden, buitenland, waar mest
schaars is en een bijdrage levert aan de wereldvoedselproductie, zonder
de nadelen van de biovergisters. - Vanuit mogelijke overlast voor de
omgeving zullen wij ons blijven verzetten tegen de komst van dergelijke
installaties op het Regionaal Bedrijventerrein -).
Oneens:
CDA (Hier moet een nadere inhoudelijke analyse uitgevoerd en een
discussie over gevoerd worden, voordat we hier een dergelijk standpunt
over kunnen innemen).
SP (Mestvergisting op of nabij de plek waar ‘t geproduceerd wordt kan
een oplossing bieden. Het regionaal, provinciaal of zelfs daarbuiten
collectief inzamelen van mest is onzes inziens geen optie. Om dit lokaal te
organiseren op de plek waar de problematiek ligt kan dit wel een oplossing
zijn. Biomassacentrales werken alleen als hier daadwerkelijk groen afval
voor gebruikt wordt, helaas is dit nu vaak niet ‘t geval).
VVD (Wat de VVD betreft wordt door de stelling een voorbarige conclusie
getrokken in een lopende ontwikkeling).
Eens/oneens:
PLC (* Bij mestvergisting is PLC terughoudend. Biogas uit mest is door de
connectie met de intensieve veehouderij geen compleet duurzame optie.
We willen sowieso ook liever geen grondstof verwerken wat ook geschikt
is voor veevoer. De controle erop is lastig. Bij een stimuleringsbeleid voor
mestvergisting hoort eigenlijk ook flankerend beleid voor verlaging
klimaatimpact eiwitproductie en aandacht voor dierenwelzijn. Subsidie
voor groene activiteit van tot nog toe te vervuilende sector is discutabel.
- A la bijstook hout in kolencentrales -. Goed inpassen installaties in
omgeving is ook heel precair en we zien dat in Burgum [Fr] het ook van
de baan is, terwijl de provincie daar zelfs geen MER noodzakelijk vond
voor de grote mestvergistingscentrale van Engie.
* De biomassacentrale willen we voorlopig nog een kans geven lettend op
de BECC (Bio Energiecentrale Cuijk) die we in onze gemeente zelf hebben.
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu ‘Die Renaissance der biobasierten Wirtschaft hat [immers] gerade erst
begonnen!’ BECC heeft net in 2017 een nieuw stoomnet in het
industrieterrein Haven Cuijk aangelegd en levert - momenteel - aan 3
grote klanten warmte [Essity, Berry Global en - binnenkort nieuw - Duynie
Ingredients]. Het betreft een bio-energie warmtekrachtcentrale waarbij
het rendement t.o.v. de voormalige Essent-installatie aanzienlijk verhoogd
is.
Van lokale biomassareststromen wordt groene warmte en stroom
geproduceerd.
We blijven overigens als PLC uiterst kritisch op het fenomeen
‘landgrabbing’ en identificeren ons helemaal niet met ‘greengrabbing’. We
moeten niet het ene gat met het andere vullen ten koste van mensen in
ontwikkelingslanden kortgezegd, en dat dreigde destijds bij Essent.
Bepaalde snelgroeiende grassen werden in Zuid Amerika gekweekt om
hier verbrand te worden en de bevolking had geen grond om in eigen
levensonderhoud te voorzien. Dat kan niet!).
D’66 (Wij nemen hier – nog - geen definitief standpunt over in. Onze
kennis op dit punt is – nog - te gering om hier een goed oordeel over te
kunnen vellen).
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:
PLC (We zullen mensen ook moeten bewegen om minder vlees te eten en
dan krijg je een autonome en significante ontwikkeling. Landbouw
innoveren biedt ook soelaas; we zitten in een agrofood regio/speerpunt en
dat willen en hoeven we ook niet prijs te geven. We zoeken een goede
balans met bewoners en sector. Bij welzijn voor dieren ontwikkelen we
ons in de richting van humanimalisme - humanisme plus animalisme
zogezegd - zoals filosoof Ton Lemaire indiceert).
GroenLinks (Geen verdere toelichting).
SP (Grote opeenstapeling van dieren komt 't dierenwelzijn vaak niet ten
goede. Dit verhoogt ook de kans op infectieziekten. Daarnaast heeft de SP
de voorkeur voor kleinschalige landbouw).
Oneens:
CDA (Zie eerdere antwoorden).
D’66 (Wij vinden dit geen taak van de gemeente. Dit moet op landelijk en
provinciaal niveau worden aangepakt. De provincie Noord Brabant heeft
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- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu hier al stappen gezet. D’66 gedeputeerde Anne-Marie Spiering voert in
deze een prima beleid).
VVD (De VVD is tegen het vanuit overheidswege bepalen hoe
ondernemers - agrarisch of anderszins - hun onderneming dienen vorm te
geven).
ABC (Hiervoor verwijzen we naar het antwoord bij stelling 7).
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