
Aan de leden van de nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk 

 

De kiezer heeft gesproken en wij feliciteren de partijen die blij zijn met het resultaat. Het echte werk 

moet nu beginnen. Vooreerst zult u het druk hebben met het vormen van een samenwerking met 

andere partijen om te komen tot een college. Uiteraard heeft de uitslag tot gevolg dat sommige 

partijen – en ook hun achterban- blij zijn, anderen tevreden en sommigen teleurgesteld. De uitslag 

staat vast en het aloude gezegde ‘de kiezer heeft altijd gelijk’ is erop van toepassing. Wij wensen u in 

de komende periode de wijsheid toe om in ieder geval te komen tot een beleid dat het gelijk van de 

kiezer recht doet maar ook recht doet aan de beloften die aan die kiezer zijn gedaan. 

U zult ongetwijfeld weten dat wij als milieuvereniging met u een aantal weken voor de verkiezingen 

een filmpje hebben opgenomen waarin wij u vragen stelden over drie voor ons belangrijke thema’s: 

biodiversiteit, vee en klimaat. Dat het overstijgende thema hierbij duurzaamheid is zal u niet ontgaan 

zijn. Wij durven ervanuit te gaan dat ook de nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk zich er 

zeer van bewust is dat bij het te voeren beleid duurzaamheid in grote mate zal moeten worden 

meegenomen. 

Wij willen u graag helpen bij het proces om te komen tot een coalitie en een college rekening 

houdend mat bovenstaande uitgangspunten. Daarvoor hebben wij een analyse gemaakt van de 

antwoorden op onze vragen. Die analyse, samen met een eenvoudige optelsom om te komen tot een 

coalitie van minstens 19 zetels, willen wij met u delen.  

Eén punt van extra aandacht vooraf: geen enkele partij is erg concreet als het gaat om maatregelen 

om de CO2-uitstoot te verminderen. Daar zou een bezinning op zijn plaats zijn. Wijzen op 

maatregelen die al worden genomen, wijzen op maatregelen die individuen kunnen nemen, wijzen 

op landelijke maatregelen is blijkbaar aan de orde. Op zichzelf niet fout maar daarmee worden de 

maatregelen die het Land van Cuijk extra kan doen op afstand gezet. Op dit punt kunnen zeker 

maatregelen voor de ruimtelijke ordening een grote rol spelen. En juist daar is een belangrijke rol 

voor de gemeenteraad weggelegd. 

We stellen vast dat de een na de andere crisis zich aandient. De klimaatcrisis en de 

biodiversiteitscrisis. Daarnaast heeft het coronavirus een grote invloed op onze samenleving. 

Allemaal zaken die te maken hebben met de manier waarop wij omgaan met onze wereld en onze 

natuurlijke omgeving. Daar zullen we anders mee om moeten gaan, duurzamer.  

Bij deze brief hoort een matrix, die overigens ook op onze website te vinden is, waar wij met 

kleurtjes hebben aangegeven hoe wij vanuit milieuobjectief gezien over de antwoorden van de 

partijen denken. Bij een donkere groene kleur zien wij een goed standpunt. Bij een lichtere groene 

kleur zien wij wel het besef dat er iets zou moeten gebeuren ten gunste van het milieu. Maar het 

antwoord laat te weinig besef van prioriteit van aanpak zien, te weinig prioriteit om ten gunste van 

het milieu te handelen. 

Het is gewoonte dat de grootste partij het voortouw neemt bij de coalitievorming. Dat leidt ertoe dat 

het logisch lijkt dat het CDA dat gaat doen. Jammer dat het CDA in onze matrix matig scoort op goede 

voornemens voor het milieu. Samen met Team Lokaal geeft dat wel een ruim voldoende aantal zetels 

maar geen brede coalitie als het gaat om behartiging van belangen waar voor ons het milieubelang 

zwaar weegt. Om die coalitie wel breed te maken zou het passend zijn om GL/PvdA of SP bij die 

coalitie te halen. 



Maar een andere optie is er ook vanuit onze analyse geredeneerd. Een coalitie CDA + LLvC + GL/PvdA 

of SP is daarvoor ook een passende combinatie. 

Wij wensen u veel wijsheid bij de samenstelling van de coalitie. Uiteraard zijn we graag bereid om 

het gesprek met u aan te gaan. Dat kan in de komende maand over de inhoud van de keuzes die we u 

voorleggen. Dat kan ook in de komende jaren voor keuzes die u als gemeenteraad te maken heeft. 

Wij hebben de expertise op het gebied van duurzaamheid en bieden u aan om daar gebruik van te 

maken. Duidelijker nog: wij zouden het op prijs stellen als u daar gebruik van zou gaan maken. 

 

Groet Milieuvereniging Land van Cuijk 


