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Notulen 12 januari 2021 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 12 januari 2021 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Marcel en Willy (leden).  
Afgemeld: Henk en Wygard (leden). 
Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop. 
 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.30 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 20 oktober en 15 december 2020 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
notulen van 20 oktober 
 Pagina 2, punt 5.b.4: de gemeente Grave heeft te laat gereageerd op onze handhavings-
/intrekkingsverzoeken, en moet dus (flink) betalen aan degene die ons juridisch bij staat. 
 Pagina 2, punt 5.b.6: in de kwestie Hoekstraat 14 te Rijkevoort zal de advocaat van de 
buurman (die vanwege stank beroep heeft aangetekend) ook ons (beroep vanwege stikstof) 
vertegenwoordigen. Jan heeft voor zowel de buurman als de advocaat een machtiging 
opgesteld, moet dat nog voor Geert doen. 
 Pagina 2, punt 5.b.10: omdat de strategisch omgevingsmanager van de Provincie Noord-
Brabant blijft weigeren stukken over de Flessenhals bij Oeffelt te sturen, nodigen we de 
gedeputeerde uit. Hij zal dan rondgeleid worden door ons, waarbij we hem zullen uitleggen 
dat óók de natuur een kernwaarde in de plannen moet zijn. 
 
Notulen van 15 december 
 Pagina 2, punt 5.b.1: ondanks Corona gaat Gerard onverdroten voort met ons 
bomenproject. Hij probeert nu subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds te krijgen. 
 Pagina 2, punt 6: we hebben nog geen antwoord gekregen op ons verzoek de last op 
dwangsom die aan Smits is opgelegd op papier te krijgen. 
 Pagina 2, punt 7: de aanvraag voor subsidie voor de basisschool in Westerbeek hebben 
we nog niet bij de BMF kunnen indienen, omdat deze aanvraag door Kees nog niet is 
opgesteld. 
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c. Actiepuntenlijst 
Corona zorgt ervoor dat een aantal actiepunten niet gerealiseerd kunnen worden. 
 
4. Financiën 
Niets te melden. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 20124-20135 + 21001-21002 
Verzonden post: 20037 
 
b. Zwart/witboek 
 Op de site van het Brabants Burgerplatform staat het verhaal over de onwenselijkheid van 
grootschalige mestverwerking. 
 Er is een initiatief van een campinghouder/restauranthouder om op het voormalig 
motorcrossterrein in de Langenboomse Bossen (het Kuilen-gebied) een natuurcamping met 
horeca op te richten. Dit zou in de ‘ecologische hoofdstructuur’ (of, zoals het tegenwoordig 
heet: Natuurnetwerk) komen te liggen, en daar zijn we dus niet zo blij mee. De Millse 
gemeenteraad wil daar wel economische ontwikkeling, wij niet. Op 26 januari gaan Geert, 
Gerard, Willy en iemand van Brabants Landschap met de initiatiefnemer het veld in. 
Misschien kunnen we deze ontwikkeling met de wet Natuurbescherming voorkomen. 
 
6. Werkgroepen Omgevingswet 
a. Transitie landbouw  
b. Energietransitie   
Vanwege Corona zijn deze werkgroepen nog niet (echt) opgestart. Maar de Provincie, 
waarvoor we deze pilot uitvoeren, houdt er rekening mee dat het allemaal wat langer gaat 
duren dan gepland. 
 
7. Website 
Harrie heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden en prijzen van een nieuw te bouwen en te 
onderhouden website, maar werd daar niet enthousiast van. Omdat momenteel wél goed 
onderhoud wordt gepleegd aan onze website, besluiten we níet over te stappen. 
 
8. Bladgroen 
De laatste Bladgroen van vorig jaar ligt bij de drukker, verschijnt dus eerdaags. De 
voorbereidingen voor de eerste Bladgroen van dit jaar, met als thema grond/bodem, zijn 
begonnen. Op de vergadering in mei evalueren we de Bladgroenplanning: waarom duurt het 
zolang voor het blad uitkomt, en waar gaat het dan mis? 
 
9. Rondvraag 
Willy: wat moeten we met alle initiatieven tot zonneparken? Zonnepanelen zien we het liefst 
op daken, maar soms zijn wellicht parken nodig. Echter, deze parken zijn misschien wel goed 
voor duurzaamheid, maar niet voor biodiversiteit: er worden vaak vele panelen op een klein 
oppervlak geplaatst. Zouden we niet de gemeenten moeten vragen om van zonnepark-
aanleggers te verlangen om anderhalf keer de benodigde grond voor het plaatsen van 
zonnepanelen te kopen, i.v.m. de biodiversiteit? Een paar struikjes planten en bijenhotels 
ophangen zoals nu gebeurt, is niet genoeg. Als we nu eens checklist opstellen met punten 
waaraan deze parken moeten voldoen, en deze lijst opsturen naar de gemeenten (en media)? 
Willy maakt een opzet, die we op de volgende vergadering bespreken. 
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Jan: het voorlopige vergaderschema definitief maken? Ja. En wat doen we op 4 mei? Een half 
uur later beginnen.  
 
10. Volgende vergadering 
Deze is op 9 februari, en valt (weer) in de lockdown. Dus wederom thuis vergaderen. 
 
11. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Di 9 februari 20.00 uur bestuursvergadering thuis 
Di 9 maart 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Vr 26 maart 20.00 uur   ledenvergadering De Jachthoorn ? 
Di 6 april 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 4 mei  20.30 uur  bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 1 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 29 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 7 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 5 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 2 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 30 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 21 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
 
  
Jan Reijnen, secretaris 
 


