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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 7 juli 2020 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan en Sylvia (bestuursleden); Gerard, Henk, Marcel, Wim en 
Wygard (leden).  
Afgemeld: Theo (bestuurslid); Willy (lid). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Geert opent de vergadering om 20.05 uur en vraagt wanneer de aanwezigen met vakantie zijn. 
Harrie: 1e week van augustus. Henk: laatste week van juli en 1ste en 2de week van augustus. 
Geert: laatste 2 weken van augustus. Gerard: 2de helft van juli en 1ste helft van augustus. 
Sylvia: 2de helft van juli. De andere aanwezigen zijn niet weg met vakantie. Omdat Geert en 
(waarschijnlijk ook) Theo niet aanwezig kunnen zijn op de vergadering van 25 augustus, 
wordt deze uitgesteld tot 8 september. Jan annuleert de reservering van de zaalruimte in De 
Jachthoorn voor 25 augustus, reserveert voor 8 september, en vervroegt de reservering voor 
22 september van 20.00 uur naar 19.30 uur.                     
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 2 juni 2020 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 2 punt 8: op 8 juli overleggen Geert en Willy met een Statenlid van GroenLinks 
over ons (nieuwe) voorstel m.b.t. de ‘Flessenhals Oeffelt, en bespreken ze of er een Statendag 
georganiseerd kan worden in het Maasheggengebied, om zo de problematiek van dit gebied 
onder de aandacht te brengen. 
 Pagina 3 punt 10: voor het bomenproject in het kader van ons jubileum levert Toon 
Ebben gratis de bomen. Bij elke boom komt een plaquette op een stevige voet van beton, met 
inscriptie (40 jaar MLvC, en geschonken door Ebben). 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1273: de niet meer gebruikte leskisten laten we bij de gemeente staan, tot we te horen 
krijgen dat ze weg moeten. 
 1295: het discussiestuk met programmapunten voor de toekomst is gestuurd naar 
betreffende personen. Gevraagd wordt een korte presentatie te maken in hooguit 4 PowerPoint 
slides, die als discussievoorzet voor de ledenvergadering moeten dienen. Het gaat daarbij om 
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5 thema’s: - transitie agrarische sector (heeft de gemeente hierin een rol, zijn er instrumenten 
denkbaar zoals b.v. het beleid bij het verpachten van gronden etc.); - ruimtelijke ordening  
(ruimtelijke structuren, ruimte voor ruimte, tiny houses, vrijkomende stallen etc.); - energie 
(zonneparken, windmolens, mestfabrieken, biomassa stoken); - vergunningenbeleid (lege 
vergunningen, lelieteelt, geur handhaving, gezondheid); - mobiliteit (wegenstructuur, ruimte 
voor de fiets, laadpalen, A77). 
 1299/1300: de factuur aan Gedeputeerde Staten voor onze beoordeling van de 
ontwerpbeschikking voor de mestfabriek van Smits Groep Princepeel heeft (wederom) tot 
geen enkele reactie van de kant van de Provincie geleid. We blijven volharden, en sturen nog 
maar eens een brief, met het verzoek om ons nu eindelijk eens te antwoorden. 
 1304: we hebben een nieuw voorstel op papier inzake de Flessenhals Oeffelt, dat eerst 
besproken wordt, op 8 juli, met het statenlid van GroenLinks. 
 
4. Financiën 
Niets nieuws te melden. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 20048-20057 
Verzonden post: 20014 
 
b. Zwart/witboek 
 We laten leerlingen van het Summa College in Eindhoven een app ontwikkelen waarmee 
stankoverlast doorgegeven kan worden. Je hoeft alleen maar aan te geven dat het stinkt (stal, 
mest uitrijden of anderszins – hout stook, kachels e.d.) en de app registreert waar de melding 
vandaan komt. Wij – en andere organisaties – geven de data dan door aan de betreffende 
overheden, met het verzoek daar wat aan te doen. 
 We hebben een zienswijze m.b.t. het ‘Kuilenplan’ van de gemeente Mill en St. Hubert 
ingediend. Ons belangrijkste kritiekpunt is dat in dit plan wederom lawaaisporten (jetskiën, 
motorcross) en groots opgezette evenementen kunnen worden toegestaan in dit natuurgebied. 
Hoewel we de zienswijze buiten de termijn hebben ingediend, hebben raad en college er toch 
kennis van genomen; maar ze is niet-ontvankelijk verklaard. We moeten nu wachten tot het 
plan in het bestemmingsplan komt, en kunnen (en zullen) dan bezwaar indienen. 
 De sanering van varkensbedrijven loopt heel hard; en die van nertsenbedrijven ook, maar 
dit laatste om geheel andere reden. 
 De rechtszaak ‘De Staat Gedaagd’, waarbij burgers de Nederlandse Overheid voor de 
rechter dagen vanwege de stankoverlast die megastallen veroorzaken en betere bescherming 
door die Overheid eisen tegen de overlast van de intensieve veehouderij, zich daarbij 
beroepend op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, heeft enorm veel 
publiciteit opgeleverd.  
 In de provincie Noord-Brabant staan 23 mestvergisters zonder stikstofvergunning (en met 
subsidie). MOB(ilisation for the Environment) pakt deze kwestie op. 
 Er is ‘overleg’ geweest over de N264. De Provincie heeft een idee hoe het moet, en levert 
achteraf de argumenten hiervoor. Zo moet er tussen de Lage Raam en de rotonde bij Haps een 
parallelweg komen voor aanwonenden, fietsers en tractoren; de eiken die er nu staan moeten 
gekapt worden, en er zou daar een milieuvriendelijke berm voor terug moeten komen (!). In 
de kom van St. Hubert zouden enkel een paar aanpassingen moeten komen: verlaging van de 
maximumsnelheid, betere oversteekbaarheid en betere inrichting voor voetgangers en fietsers. 
 We hebben een reactie ingediend op het Herindelingsplan van de gemeenten Boxmeer, 
Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis: het begrip ‘milieu’ wordt nergens genoemd. In de 
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Reactienota Zienswijzen pareren de gemeenten deze kritiek door te stellen dat ze het in dit 
Plan meermaals over ‘groene leefomgeving’ hebben (is dat dan hetzelfde?). Verder schrijven 
ze: “De colleges prijzen de inzet van MLvC voor de bijzondere leefomgeving van Land van 
Cuijk en hopen dat de vereniging ook in de toekomst met de gemeente wil blijven 
samenwerken en ons scherp blijft houden.” 
 
6. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe kunnen aanboren. 
 
7. Stand van zaken ‘lege vergunningen’ 
Het Groene Schild vraagt voor ons gegevens op van het vergunde aantal dieren, en deze 
aantallen worden vergeleken met de zgn. mei-tellingen. Deze laatste geven het werkelijk 
aantal gehouden dieren aan. Het verschil tussen beide aantallen is de niet-benutte ruimte, de 
‘lege vergunningen’. Per geval bekijken we of we vragen om deze ‘lege vergunningen’ in te 
trekken, afhankelijk van de reden van discrepantie. In Sint Anthonis zijn al ‘lege 
vergunningen’ ingetrokken, in Cuijk niet. In de andere 3 gemeenten weten we dat nog niet. 
 
8. Omgevingswet en visie op Land van Cuijk 
Bij de nieuwe omgevingswet zijn een drietal zaken vooral van belang: 
- de transitie van de landbouw en de verschuivingen die op het platteland kunnen ontstaan 
door stoppende boeren: wat willen we wel en wat juist niet stimuleren aan economische 
bedrijvigheid in Vrijkomende Agrarische Bebouwing;  
- de plaatsing van windmolens, de aanleg van zonneweiden, de problemen rond 
mestvergisting en andere bronnen en/of opslagmogelijkheden van niet fossiele energie, die 
stuk voor stuk hun impact hebben op het platteland;  
- het belang van leefbaarheid, de biodiversiteit en CO₂-reductie / CO₂-opslag in het kader 
van klimaatbeleid. 
In vrijwel elke gemeente worden voor deze drie zaken, vaak los van elkaar, participatie-
bijeenkomsten belegd, waarbij medewerkers en/of ingehuurde bureaus aan burgers en andere 
betrokken partijen vragen om hun inbreng, hun visie of hun voorkeur binnen een set 
mogelijkheden. Het is van belang dat burgers, zoals beoogd in de Omgevingswet, in staat zijn 
om als volwaardige partij te participeren bij de ontwikkeling en vormgeving van beleid vanuit 
een integrale optiek waarbij de samenhang van de diverse ontwikkelingen centraal staat.      
Om dit te bereiken wordt in opdracht van de provincie Noord Brabant door het Brabants 
Burgerplatform een methodiek ontwikkeld om burgers van het platteland inhoudelijke toe te 
rusten met het oog op volwaardige participatie. Deze aanpak wordt in een tweetal pilots 
getest. In verband met de samenhang van de transitie veehouderij is gekozen voor een pilot in 
NO-Brabant en een in de Metropoolregio Eindhoven. Daarna kan de methodiek overgedragen 
worden naar andere gemeenten en naar andere regio’s. Deelnemers aan dit project kunnen een 
vergoeding hier voor krijgen. 
Onze visie op het Land van Cuijk wordt uitgewerkt op de volgende vergadering. Jan zal 
Suzanne de Zoeten voor deze vergadering uitnodigen, omdat ‘water’ een belangrijke plaats 
inneemt in het toekomstige Land van Cuijk. 
 
9. Bladgroen 
De nieuwe Bladgroen ligt bij de drukker, verschijnt dus binnenkort. 
Het thema voor de volgende Bladgroen is bomen en CO₂. 
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10. Nieuwsbrief/website 
Niets te melden. 
 
11. Rondvraag 
Jan: Water Natuurlijk heeft (om partijpolitieke redenen?) in ons waterschap tégen een voorstel 
gestemd om burgers – die het meeste bijdragen aan het watersysteembeheer – minder 
waterschapsbelasting te laten betalen en bedrijven – die het meeste profiteren – meer, en dat 
terwijl ze zegt voor een eerlijker belastingstelsel te zijn. Moeten we deze partij bij de 
volgende waterschapverkiezingen nog steunen? Belangrijk is wat ze doet voor het 
waterbeheer in onze regio. 
 
12. Volgende vergadering 
Deze is op 8 september, zelfde tijd en plaats, en zal geheel gewijd zijn aan onze visie op het 
Land van Cuijk. 
 
13. Sluiting 
Geert sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 
 
Agenda 
Di 8 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 22 september 19.30 uur  ledenvergadering De Jachthoorn  
Di 22 september 20.30 uur themavergadering De Jachthoorn 
Di 20 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 17 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 15 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
  
Jan Reijnen, secretaris 


