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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 

Jaarverslag 2021 
 
 

 Bestuurszaken 
In 2020 zijn er 12 openbare bestuursvergaderingen geweest, die door steeds 3 à 5 leden – 
naast de bestuursleden – werden bijgewoond. 5 vergaderingen waren in gemeenschapshuis 
‘De Jachthoorn’ te St. Hubert, en 7 vergaderingen waren - vanwege Covid-19 - digitaal.  
De vereniging heeft in 2021 in totaal 162 poststukken ontvangen, en er 65 verstuurd. 
 
 Werkgroepen e.d. 
In de volgende werk- of klankbordgroepen zaten (en zitten nog steeds) leden van onze 
vereniging: 

- Gemeentelijke Werkgroep Natuur en Milieu Land van Cuijk;  
- de Werkgroep Spoordijk (intergemeentelijke werkgroep die plannen moet ontwikkelen 

voor de Spoordijk die door Beugen, Haps, St. Hubert en Mill loopt); 
- de werkgroep N264;  
- het groenoverleg Waterschap Aa en Maas;  
- de projectgroep beekherstel Graafsche/Lage Raam in de Verborgen Raamvallei; 
- de MLvC levert een actieve bijdrage aan het Brabants Burgerplatform. Langs deze 

lijnen spelen we een rol in de provinciale politiek.  
 
 Leskistenproject 
Het afgelopen schooljaar zijn er, net als voorgaande jaren, weer minder leskisten uitgeleend – 
in de gemeente Mill en Sint Hubert - dan het jaar daarvoor; de binoculairs blijven wel 
uitgeleend worden. Een aantal verouderde leskisten is opgeruimd, de overige staan – na 
sluiting van het gemeentehuis in Mill waar ze opgeslagen waren – bij de basisschool in Sint 
Hubert. We overwegen ze weg te geven aan de school of eventueel het IVN. 
 
 Bladgroen 
Afgelopen jaar zijn er weer 3 uitgaven van Bladgroen verschenen: 2 reguliere en één extra 
uitgave vanwege ons bomenproject. De eerste reguliere uitgave had als centraal thema 
grond/bodem. De tweede uitgave had als centraal thema luchtkwaliteit. En de extra (dikke) 
uitgave ging geheel over bomen. 
 
 Bomenproject 
Dit project wilde in elk van de 32 dorpen en 1 stad in het Land van Cuijk een boom (met 
plaquette) plaatsen. Helaas heeft slechts de helft van deze kernen aangegeven wel een boom te 
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willen. Door allerlei omstandigheden is er nog slechts één boom geplaatst: in Rijkevoort. De 
andere 14 kernen volgen in 2022. 
 
 Flessenhals Oeffelt 
Om in geval van een ‘watergolf’ die zich eens in de zoveel tijd kan voordoen plek voor het 
water van de Maas te creëren, wil Rijkswaterstaat de ‘flessenhals’ bij Oeffelt – waar het brede 
winterbed van de Maas versmald wordt – aanpakken door ingrepen in het Maasheggengebied. 
Bij deze ingrepen is vooralsnog géén rekening gehouden met de natuur. Wij hebben er, samen 
met de Dassenwerkgroep Brabant, voor gepleit om ook ‘Natuur’ als criterium voor de plannen 
te hanteren. Inmiddels is van provinciezijde aangegeven, dat men zowel de achterstallige 
compensatieverplichting als gevolg van de ontgrondingen t.b.v. de steenfabrieken als de 
compensatie en mitigatie t.g.v. toekomstige ingrepen in goed overleg wil vorm geven.  
 
 De Kuilen in Langenboom 
Een ondernemer wil op het voormalig motorcrossterrein een natuurcamping met horeca 
vestigen, terwijl de gemeente Mill en St. Hubert destijds zei dat het gebied na verdwijnen van 
het motorcrossterrein de bestemming natuur zou krijgen. In de huidige gemeentelijke visie is 
economische ontwikkeling in dit gebied mogelijk. Omwonenden hebben een alternatief plan 
opgesteld met alleen kleinschalige dagrecreatie (wandelen en fietsen); dit plan geniet onze 
voorkeur. Een cruciaal stuk grond van ruim vijf hectare is inmiddels door de Stichting Red de 
Kuilen verworven.  
 
 Vergunningen 

- In Rijkevoort is een ondernemer die zich al sinds 2004 niet aan de vergunningen 
houdt, en de gemeente Boxmeer deed er (zo goed als) niets aan. We hebben de 
Provincie gevraagd zich er mee te bemoeien, en dat heeft ze gedaan. Maar nog steeds 
is deze kwestie niet opgelost. Ons voorstel voor een oplossing is door de Provincie 
verworpen, nu is de gemeente genegen er naar te kijken weer in samenhang met de 
provincie. Wordt vervolgd? Op onze website staat alles te lezen.  

- We willen alle ‘lege’ (niet of niet volledig benutte) vergunningen laten intrekken 
vanwege overbelaste gebieden met alle gezondheidsproblemen (fijnstof, stank etc.) 
van dien. Om te beginnen hebben we alle gemeenten gevraagd naar hun beleid in 
dezen. Bij geen beleid verzoeken we om intrekking, dan wel dienen we 
handhavingsverzoeken of verzoeken om aanpassing van de vergunningen in. 

- We hadden overleg en afstemming met de dorpsraad in Katwijk over ontwikkelingen 
in de haven aldaar. 

 
 Omgevingswet 
In 2023 moet de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Met deze Omgevingswet wil de 
rijksoverheid de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op 
elkaar afstemmen én provincies en gemeenten meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af 
te stemmen op hun eigen behoeften. Daarbij moeten burgers en ondernemers van voren af aan 
betrokken worden bij plannen die invloed hebben op hun leefomgeving. Zij moeten in staat 
zijn om volwaardig te participeren bij de ontwikkeling en vormgeving van beleid vanuit een 
integrale optiek, waarbij de samenhang van de diverse ontwikkelingen centraal staat. 
Om dit te bereiken wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant door het Brabants 
Burgerplatform een methodiek ontwikkeld om burgers van het platteland inhoudelijk toe te 
rusten met het oog op volwaardige participatie. Deze aanpak wordt in een tweetal pilots 
getest, waarvan er één in het Land van Cuijk door ons wordt uitgevoerd.  
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We hebben op 21 oktober een thema-avond ‘Water’ georganiseerd, met als onderwerp “water 
sturend in de Ruimtelijke Ordening”. Deze avond werd door 60 mensen bijgewoond. In 2022 
volgen nog 3 avonden: over gezondheid, over landbouw en natuur, en over energie(transitie).  
 
 Website  
De website www.MLvC.nl blijven we ontwikkelen en verbeteren. Zo staan er twitterberichten 
op, die ook via twitter@mlvc.nl te volgen zijn, en hebben we een facebookpagina: 
www.facebook.com/milieuverenigingLvc. Regelmatig worden er nieuwe berichten op de site 
geplaatst. 
 
 Luchtkwaliteit 

- Enkele leden van onze vereniging maken deel uit van de groep burgerwetenschappers 
die, middels het project ‘meten is weten’, fijnstof en ammoniak meten. De groep 
bouwt meetinstrumenten en is bezig een communicatienetwerk van meetpunten op te 
richten. De meetgegevens zijn te vinden op https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal.  

- De MLvC ondersteunt een aantal burgers in het Land van Cuijk die een civiele zaak 
tegen de Nederlandse Staat (‘De Staat Gedaagd’) beginnen. De kern van de zaak is dat 
de stankregelgeving in essentie niet zorgt voor een goed woon- en leefklimaat. Als 
zodanig wordt door de normstelling in de Wet Geurhinder Veehouderij niet voldaan 
aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit verdrag is ook de basis 
van de Urgenda-uitspraak (de uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met ten 
minste 25 procent verminderd worden ten opzichte van 1990).  

 
 Mestverwerking  
De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft ons verzoek om handhaving m.b.t. een mestbedrijf 
in Wilbertoord afgewezen. We kiezen nu de juridische route. Vanwege de nadelige effecten 
op natuur en volksgezondheid zijn wij geen voorstander van mestverwerking. Onze oplossing 
voor het mestprobleem: minder beesten.  
 
 Betoncentrale Boxmeer 
Midden in UNESCO-gebied De Maasheggen staat een vervallen betoncentrale die de 
eigenaars opnieuw willen opstarten. De provincie heeft hiervoor een vergunning Wet 
natuurbescherming verleend. Daartegen hebben wij bezwaar gemaakt, omdat wij vinden dat 
de “stikstofrechten” van de voormalige betoncentrale zijn vervallen nu deze 20 jaar heeft 
stilgelegen. De provincie heeft ons bezwaar afgewezen. De beroepszaak loopt nog. 
 
 Meisevoort Gassel 
In Gassel, nabij Tongelaar,  wil een groot tuinbouwbedrijf een al lang leegstaande stal 
ombouwen tot een verblijf van 250 arbeidsmigranten. Buurtbewoners zien dit niet zitten, en 
hebben ons gevraagd hier mede actie tegen te ondernemen. We hebben hen steun toegezegd. 
 
 Waterbeheerplan van Aa en Maas 
We hebben een reactie geschreven op dit waterbeheerplan. 
 
 Zonneparken 
Onze voorkeur voor plaatsing van zonnepanelen is op daken. Maar soms ontkomt men er niet 
aan ook zoneparken te ontwikkelen. Dan zien we dat graag zoals in Vianen, op het 
voormalige terrein van FOMEVA. 
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 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Vanwege de herindeling mochten de inwoners van het Land van Cuijk al in november 2021 
naar de stembus. In het kader van deze verkiezingen hebben we met kandidaten van alle 
deelnemende partijen filmpjes opgenomen waarin ze antwoord geven op een aantal vragen 
van ons op het gebied van natuur en milieu. Deze filmpjes zijn te zien op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 


