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

Jaarverslag 2020 
 
 

 Bestuurszaken 
In 2019 zijn er 6 openbare bestuursvergaderingen geweest, die door steeds 2 à 4 leden – naast 
de bestuursleden – werden bijgewoond, alle in gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’ te St. 
Hubert. Vanwege Covid-19 kwamen een aantal vergaderingen te vervallen. In december 
hebben we nog één digitale bestuursvergadering gehad.  
Daarnaast zijn er in september twee vergaderingen gewijd aan de nieuwe Omgevingswet, die 
door respectievelijk 14 en 23 mensen zijn bijgewoond.  
De vereniging heeft in 2019 in totaal 135 poststukken ontvangen en er 37 verstuurd. 
 
 Werkgroepen e.d. 
In de volgende werk- of klankbordgroepen zaten (en zitten nog steeds) leden van onze 
vereniging: 

- Gemeentelijke Werkgroep Natuur en Milieu 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;  
- de werkgroep RBT Laarakker, Haps 
- de samenwerking Heimolen Sint Hubert; 
- het groenoverleg Waterschap Aa en Maas;  
- de projectgroep beekherstel Graafsche/Lage Raam in de Verborgen Raamvallei; 
- de klankbordgroep geurbeleid Sint Anthonis; 
- de MLvC levert een actieve bijdrage aan het Brabants Burgerplatform. Langs deze 

lijnen spelen we een rol in de provinciale politiek.  
 

 Mestverwerking  
De Provincie Noord-Brabant is op zoek (gegaan) naar locaties voor grootschalige 
mestverwerking, en wil(de) deze óók buiten bedrijventerreinen, dus in de buurt van woningen, 
realiseren. Wij hebben laten weten daar absoluut geen voorstander van te zijn, vanwege de 
nadelige effecten op natuur en volksgezondheid. Onze oplossing voor het mestprobleem: 
minder beesten.  
 
 Leskistenproject 
De leskisten zijn ontwikkeld door de werkgroep Millse Schoolgidsen, en tijdens het werken 
met deze leskisten ligt de nadruk op natuurbeleving in de eigen omgeving, want je hoeft echt 
niet ver weg om een heleboel moois te ontdekken. De ervaring leert dat kinderen heel veel 
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zien als je bezig bent met een natuurproject en dat ook heel veel kinderen enthousiast worden 
tijdens de projecten. Maar eigenlijk geldt dat ook voor volwassenen. Hoe meer men te weten 
komt over de natuur, hoe interessanter het wordt. Maar dat moois moet wel eerst ontdekt 
worden…..  
 
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. 
Ook in de andere gemeenten in het Land van Cuijk is er minder vraag naar leskisten. Wél 
wordt er gevraagd naar mensen die iets over een vooraf bepaald thema kunnen komen 
vertellen (IVN-ers), maar die kennis is binnen onze vereniging niet in ruime mate aanwezig.  
Vooralsnog behouden we de leskisten, omdat er tóch nog (een beetje) vraag naar is. 
 
 Bladgroen 
Afgelopen jaar zijn er weer 3 uitgaven van Bladgroen verschenen. De eerste uitgave was een 
extra dik nummer, vanwege ons 40-jarig jubileum. Hierin werd ingegaan op de geschiedenis 
van onze vereniging, en stonden er artikelen over de Maasheggen, de Verborgen Raamvallei 
en het Land van Cuijkse Landschap. 
De tweede uitgave schonk aandacht aan Ecodorp Boekel, aan ons bomenproject, aan 
ecologisch oeverbeheer, aan verdroging en aan een manier om CO₂ te hergebruiken. 
Daarnaast werd er een voorstel op hoofdlijnen over drinkwater gepresenteerd. 
De derde editie stond in het teken van de Omgevingswet. Daarnaast aandacht voor de 
noodzaak van de transitie van de landbouw, voor stikstofperikelen en nogmaals verdroging. 
 
 40-jarig jubileum 
We hadden ons 40-jarig jubileum op 7 juni willen vieren met een vegetarische barbecue en 
wandelingen voor onze leden en genodigden, en op 8 juni met een presentatie van onze visie 
op één gemeente (in het) Land van Cuijk voor raads- en collegeleden van de (nu nog) 5 
gemeenten in onze regio. Afspraken waren al gemaakt, maar helaas, covid-19 verhinderde dit. 
Daarop hebben we iets anders bedacht: in elk van de 33 dorpen in het Land van Cuijk willen 
we een boom (met plaquette) plaatsen. Daartoe hebben we contact gezocht met de 
groenbeheerders van de 5 gemeenten, die hun medewerking hebben toegezegd. De meeste 
dorps- en wijkraden die we benaderd hebben om die bomen te ‘adopteren’ hebben ook 
positief gereageerd. Najaar 2021 moeten de bomen geplant worden. 
 
 Statuten 
We hebben onze statuten laten aanpassen, zodat we een ANBI-status kunnen aanvragen. 
 
 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. 
 
 ‘Kuilenplan’ gemeente Mill en Sint Hubert 
We hebben een zienswijze m.b.t. dit plan ingediend, waarbij ons belangrijkste kritiekpunt was 
dat er in het plan lawaaisporten (jetskiën, motorcross) en groots opgezette evenementen in het 
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natuurgebied ‘De Kuilen’ toegestaan worden. Als het plan in het bestemmingsplan komt 
zullen we bezwaar indienen. 
 
 Herindelingsplan gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis 
Op dit plan hebben we een reactie ingediend, waarin we stelden dat het begrip ‘milieu’ 
nergens in het plan genoemd wordt. In de Reactienota Zienswijzen pareren de gemeenten 
deze kritiek door te stellen dat ze het in dit Plan meermaals over ‘groene leefomgeving’ 
hebben (is dat dan hetzelfde?). 
 
 Vergunningen 

- In Rijkevoort is een ondernemer die zich al sinds 2004 niet aan de vergunningen 
houdt, en de gemeente Boxmeer doet er (zo goed als) niets aan. We hebben de 
Provincie gevraagd zich er mee te bemoeien, en dat heeft ze gedaan. Met 
ondersteuning van de Milieuvereniging moet de gemeente Boxmeer handhavend 
optreden en is de ondernemer na jaren bezig zijn stal aan te passen aan de vergunning. 
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.  

 
 Omgevingswet 
In 2022 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. Wij doen dit met 
twee werkgroepen, die zich met landbouwtransitie en met energietransitie bezighouden. Van 
wege de coronaperikelen heeft het opstarten van deze werkgroepen vertraging opgelopen. 
 
 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. 
 
 Maasheggenvlechten 
Op de 2de zondag van maart vindt traditioneel het Maasheggenvlechten in Oeffelt plaats. Wij 
doen daar de laatste jaren met een vlechtteam aan mee. Ook in 2020 is het ons niet gelukt dit 
evenement te winnen.  
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 Luchtkwaliteit 
- Enkele leden van onze vereniging maken deel uit van de groep burgerwetenschappers 

die, middels het project ‘meten is weten’, fijnstof (en ook ammoniak) meten. De groep 
bouwt meetinstrumenten en is bezig een communicatienetwerk van meetpunten op te 
richten. 

- 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).  

 
 
 


