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Mijn naam is Geert Verstegen, voorzitter van het Brabants Burgerplatform en bestuurslid 
van de Milieuvereniging Land van Cuijk. 
 
De Omgevingswet komt er aan en participatie door burgers is een belangrijk nieuw 
onderdeel daarin.  
 
Wat is er aan de hand? Vorig jaar zijn we al met een flinke club bij elkaar geweest m.b.t. dit 
traject, maar kwam de zaak stil te liggen door Corona. Een virusuitbraak waar al lang voor 
gewaarschuwd was, maar waar de mensheid niet op acteerde. Zie banner achter in de zaal; 
die is van pre-corona. We hebben een stikstofcrisis waar al jaren geleden voor 
gewaarschuwd is bijvoorbeeld door een advies van de Raad van State, waar niets mee 
gedaan is. Zo ook met de klimaatcrisis. Alle adviezen van de club van Rome – het beperken 
van de groei - in de wind geslagen.  
De belangen van de wereldgemeenschap worden kennelijk slecht bediend door onze 
democratisch gekozenen. We worden gestuurd door een belangenstrijd. Saillant nu we 
binnenkort voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk naar de stembus mogen.  
 
In 2018 signaleerde Wim van de Donk, voormalig CdK zoiets ook al. De positie van de 
burgers was in het geding en er moest beter gezorgd worden voor de luis in de pels. Die 
laatste woordenlijst mijn vertaling. Wel heeft die uitspraak uiteindelijk geleid tot de 
opdracht van de provincie aan het Burgerplatform om burgerparticipatie vorm te geven. 
Daarom zitten we hier. 
BurgerBeraad – er wordt op veel plekken in NL mee geoefend -  naast democratie kan op 
twee manieren. Top-down of bottom-up. Wij gaan voor het laatste. 
 
Participatie heeft vorm gekregen in de nieuwe Omgevingswet, waarbij 26 wetten en vele 
besluiten op een hoop geveegd worden en die 1 juli 2022 ingaat. U kunt alles vinden op de 
site van de milieuvereniging Land van Cuijk onder Omgevingswet. 
https://www.mlvc.nl/omgevingswet 
 
Die participatie is verplicht, maar…. vormvrij. Het is niet meer “nee,tenzij…”, maar “ja,mits”. 
Uiteindelijk moet er een omgevingsvisie liggen. Dat is meer dan een bestemmingsplan met 
een andere kaft.  
In de Omgevingsvisie moet “rekening gehouden worden met” de Europese principes: 
voorzorgprincipe, preventief handelen, bestrijding aan de bron en de vervuiler betaalt. En er 
is een motiveringsplicht.  
 
Om deel te kunnen nemen aan een dergelijk proces, is kennis nodig. Immers inspraak zonder 
inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Daarom gaan we vier avonden houden 
achtereenvolgens over water, gezondheid, energie en landbouw&natuur. Met die kennis 
kom je tot gemeenschappelijke waarden, die je uiteindelijk laat landen in een gebied: het 
Land van Cuijk. Dit moet uiteindelijk aangeboden worden aan de nieuwe gemeenteraad van 
het Land van Cuijk. En dan zou het antwoord niet “nee, tenzij” moeten zijn maar “ja, mits”.  
En nu het woord aan Ernest, bevlogen verteller namens Aa en Maas. 


