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Geachte leden van raad en college, 
 
Het gemeentelijk groenstructuurplan van de gemeente Sint Anthonis ligt binnenkort 
voor bij de gemeenteraad ter vaststelling. Na het bestuderen van het voorliggende 
plan is de Milieuvereniging Land van Cuijk van mening dat er een aantal wijzigingen 
dan wel aanvullingen zouden moeten worden toegepast voordat het wordt 
vastgesteld. Juist nu verschijnt in alle media de duidelijke waarschuwing van de VN 
dat 1 miljoen planten- en diersoorten dreigen uit te sterven. Alle reden om een aantal 
ambities in het plan in concretere doelstellingen te formuleren. 
 
De ondertitel van het plan is: verbindend groen loont! Een ondertitel die we als 
Milieuvereniging Land van Cuijk maar al te zeer ondersteunen. Integraliteit wordt als 
zesde ambitie in het beleidsstuk genoemd en juist vanwege die integraliteit willen wij 
een aantal opmerkingen maken. Overigens kunt u in het rapport zien dat er van ons 
geen bijdrage gevraagd is in de totstandkoming van het rapport. Hoewel we dat 
betreuren is dat de keuze van de verantwoordelijken in dezen. Des te meer reden om 
ons vanuit onze verantwoordelijkheid alsnog tot u te richten en enkele passages uit 
het groenstructuurplan onder uw aandacht te brengen en van onze kanttekeningen te 
voorzien. 
 
Integraliteit zou de allereerste ambitie moeten zijn, wellicht zou de benaming 
hoofdambitie beter passen. Maar integraliteit houdt nogal wat in. Om het plan echt 
inhoud te geven zou daarbij het voornemen moeten worden opgenomen om het 
ruimtelijke beleid te herzien, om de voorwaarden voor de verpachting en gebruik van 
gemeentegronden te herzien, om het gebruik van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ aan 
banden te leggen, om het (aanleg)vergunningenstelsel aan te passen. In het plan 
lezen we te weinig concrete voornemens. 
 
Enkele opmerkingen ten aanzien van wat we wel lezen willen we graag maken. 
 
Groene ambitie 5: GROEN BESCHERMEN VANUIT INTRINSIEKE WAARDE. 
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De gemeente beschermt ook waardevol groen, dat buiten wetgeving 
valt. Voorbeeld is beschermwaardige en toekomstig beschermwaardige 
bomen en behoud en bescherming van groenstructuren. Groen wordt 
gebruikt en beleefd en is daarom recreatief van belang. 
 
Prima uitgangspunt waar de gemeente zich dan ook aan moet spiegelen. Enerzijds 
door te zorgen voor voldoende mogelijkheid tot handhaving, anderzijds door eigen 
handelen. Het enige tijd terug ingezette beleid om laanbomen te kappen wegens 
kostenbeheersing staat op gespannen voet met groene ambitie 5. In een 
gemeentelijk document van de afdeling strategie en beleid van twee jaar geleden 
staan 8 zomereiken in de Dr. Verbeecklaan als beschermwaardig vermeld. In de 
periode van de totstandkoming van het groenstructuurplan zijn er twee gerooid, er 
staan er nog 6, omdat de weg heringericht wordt.  
 
We lezen verder over de verantwoordelijkheid van de gemeente en de taak van het 
goede voorbeeld geven: 
• Privaatrechtelijke verantwoordelijkheid, door bijvoorbeeld op eigen 
gronden ecologisch bermbeheer toe te passen om biodiversiteit te 
bevorderen. 
• Ruimtelijke kwaliteit bewaken, door bijvoorbeeld bij bouwplannen 
voldoende areaal groen te waarborgen via de grondexploitatie. 
 
Ecologisch bermbeheer is zinvol en nuttig maar de gemeente heeft ook andere 
gronden, bijvoorbeeld pachtpercelen. Een verbod op glyfosaat (Roundup) op 
gemeentelijke pachtgronden is geboden. Overigens zou de gemeente de 
mogelijkheden moeten aangrijpen om gebruik van alle zogeheten 
gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen. Veel van die middelen 
bedreigen de biodiversiteit. Biodiversiteit is de basis van ons leven. De ruimtelijke 
kwaliteit vraagt om ruimtelijke structuren en zones die gevrijwaard worden van 
bebouwing en niet alleen in de vorm van ecologische verbindingszones zoals die nu 
beschreven staan. Mede om daardoor migratie van dieren mogelijk te maken ten 
einde biodiversiteit te bevorderen. Wij achten het van belang hierop te wijzen omdat 
vanwege de integraliteit van benadering de consequenties hiervan verder gaan dan 
het groenstructuurplan maar er wel uit voort vloeien.   
 
Bij de groene doelen lezen we een passage over het bevorderen van 
groenstructuren en het stimuleren tot het groener maken van de omgeving. Daar 
past een beleid van (aanleg)vergunningen bij dat rekening houdt met teelten die een 
negatief effect hebben op de omgeving. Een voorbeeld daarvan is de lelieteelt, 
waarbij steeds meer burgers zich zorgen maken om hun gezondheid.  Overigens 
kunnen wij uit het rapport niet afleiden wat precies het beleid ten aanzien van de 
bermen inhoudt. 
 
Verder lezen we de wens om randen rond natuurgebieden te versterken en een 
grotere diversiteit van bomen te realiseren. Een aanpak waarbij bomen die eetbare 
vruchten dragen worden aangeplant en een niet-spuit-beleid zouden daar dan een 
grote bijdrage aan kunnen leveren. 
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Een van de opmerkingen uit het rapport is dat de natuur niet op zichzelf staat. Dat is 
maar al te waar. Zoals eerder gesteld lezen we te weinig over de integrale aanpak, 
de concrete maatregelen, die hieruit voort zou moeten komen. In de bijeenkomst van 
het nieuwe kennisplatform groenstructuren waarvoor wij als Milieuvereniging Land 
van Cuijk wel waren uitgenodigd kwam de rol van de bestuivers nogal prominent aan 
de orde. We onderstrepen dat maatregelen om de bestuivers en insecten in zijn 
algemeenheid te beschermen waardevol zijn, maar zijn er bevreesd voor dat ze 
afleiden van de oorzaak waarom die insecten het moeilijk hebben. Een integraal 
beleid dat mede aan die oorzaken een halt toe roept zien wij in het voorliggende 
structuurplan niet terug. Uiteraard kan de gemeente Sint Anthonis niet de oplossing 
bieden voor de problemen op wereldniveau zoals die worden gesignaleerd, maar een 
lokale verantwoordelijkheid draagt de gemeente wel. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

                                                                      

Jan Reijnen, secretaris MLvC 


