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Geacht college, 
 
De Milieuvereniging Land van Cuijk (MLvC) is opgericht in 1980. Al meer dan 40 jaar zetten 
wij ons in voor een beter milieu en voor het behoud van natuur en landschap in het Land van 
Cuijk. Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer 
en St. Anthonis. Vanuit onze betrokkenheid, hebben wij het herindelingsontwerp bestudeerd 
en besproken en samengevat in de hierna volgende reactie.  
 
Een voorwoord heeft de intentie een kernachtige samenvatting te presenteren en behoort 
een afspiegeling te zijn  van het betreffende onderwerp, het herindelingsontwerp. In uw 
voorwoord van het ontwerp spreekt u duidelijk de  intenties uit van uw voorgenomen 
ambities. Krachtenbundeling, maatschappelijke opgaven, bestuurlijke ambities, sterke 
positie, faciliteren van bedrijven en ondernemers en het versterken van de economie zijn de 
sleutelwoorden, genoemd in uw ontwerp. Echter, milieu in haar algemeenheid en daarin 
opgesloten de meest elementaire voorwaarden voor alle vormen van een goed en gezond 
leven, ontbreekt in elk opzicht. Opmerkelijk is, wat wij hier willen noemen, dat 52 keer in de 
tekst van het ontwerp ‘economie’ wordt aangehaald en slechts 0, lees nul, keer milieu in 
genoemde tekst voorkomt. In de driehoek people, planet, profit, komt in het 
herindelingsontwerp de planet en daarmee ook de people er wel erg bekaaid vanaf. Terwijl 
juist, door te investeren in een gezond milieu en duurzaamheid, een enorm potentieel aan 
commerciële ambities gegenereerd kan worden. 
 
Zorgelijk, dat in deze fase van herindelen niets wordt genoemd in het ontwerp  over de stand 
van zaken van juist het milieu, zelfs niets hierover in algemene zin. Erkenning hiervan zou 
tenminste een reële uiting zijn van de feitelijke toestand van het milieu in het Land van Cuijk 
die om meer dan gewone aandacht vraagt.  
 
Daarom zou verbetering hiervan in het rijtje van voorgenomen ambities thuishoren. Wij 
sluiten hierbij aan bij het onlangs uitgebrachte rapport van de Rekenkamer, waarin met name 
de aandacht wordt gevraagd voor een actieve rol van de gemeenten bij de noodzakelijke 
overgang van de huidige landbouw naar een meer natuur-inclusieve en duurzame sector. 
‘Krachtig, vanuit de kern’ beschouwd zou de toekomstige gemeente Land van Cuijk zelf 
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verantwoordelijke keuzes hierbij dienen te maken en richting moeten geven aan de 
oplossingen hiervan. 
 
De meest elementaire voorwaarde, voor elke vorm van een goed en gezond ‘leven‘, is wel 
het nest waarin we wonen. Een schoon nest, gezonde lucht om in te ademen en zuiver water 
om te kunnen overleven. Het Land van Cuijkse nest. De in het herindelingsontwerp 
aangehaalde slogan ‘Prachtig en Krachtig vanuit onze kern’, zou dit nadrukkelijk moeten 
onderstrepen. Vanuit  ‘Onze Kern ‘ beschouwd lijkt dat niet het geval.  

Wij geven de natuur een stem 

Het milieu kan niet voor zichzelf opkomen. Daarom doen wij dat voor haar. Als een 
gemeente in het Land van Cuijk een nieuw bestemmingsplan gaat opstellen voor haar 
buitengebied, of zoals in onderhavig plan haar visie uitspreekt voor de toekomstige 
gemeente Land van Cuijk, dan zullen wij kritisch hiernaar kijken om de belangen van het 
Milieu in de meest brede zin, te behartigen.  

Maar meer nog willen wij deelnemen aan de verdere uitwerking van het herindelingsontwerp 
als het gaat om natuur, milieu en duurzaamheidsvragen in het algemeen. 

Samengevat 
 
Wij achten de kwaliteit van ons milieu, bedoeld in de meest brede zin, dermate belangrijk, 
dat het milieu prominent aandacht moet krijgen in het herindelingsontwerp. Uw samenvatting 
in het ‘voorwoord ‘ zou naar ons idee een ‘woord voor’ alle inwoners van uw gemeente 
moeten inhouden waarbij de zorgelijke toestand van het milieu niet mag worden onthouden. 
De Milieuvereniging Land van Cuijk is van mening dat het Land van Cuijkse nest 
opgeschoond moet worden  
 
Zowel in uw voorwoord, het herindelingsontwerp als het bijlagenboek, wordt naar onze 
mening  de intentie gemist om prioriteit te leggen bij de ontwikkeling van een gezondere 
leefomgeving, een gezonder milieu. Juist nu, in tegenwoordige tijd gesproken, steeds meer 
duidelijk wordt dat het roer echt om moet en in deze context vele taken door de rijks- en 
provinciale overheid  naar de gemeenten gedelegeerd zullen worden, zou dit als 
aandachtspunt een podiumplaats moeten hebben. De Milieuvereniging Land van Cuijk is dan 
ook van mening, voordat Besluitvorming over het herindelingsontwerp door uw raad 
plaatsvindt, dat het wenselijk is een aanvulling zoals bedoeld in deze zienswijze, in het 
herindelingsontwerp op te nemen. 
 
We kijken er zeer naar uit om met plezier en vol vertrouwen samen te bouwen aan onze 
nieuwe gemeente waar ons milieu de basis vormt voor een goed en gezond leven. Prachtig 
en krachtig, ook vanuit onze kern! 
 
Wij danken U voor uw aandacht. 
 
 
 
Jan Reijnen, secretaris MLvC 


