
Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 15 februari 2022 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan R., Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Jan v/d B. en Kees 
(leden); mevrouw X.  
Afgemeld: Wygard (lid). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd worden punt 2.a Bomenwerkgroep en 2.b Infoavond energietransitie  
 
2.a Bomenwerkgroep 
Henk heeft samen met Leni Koot en Hent Baltussen namens de 3 IVN’s in onze gemeente een 
brief opgesteld aan de gemeente, waarin gepleit wordt voor een soort taskforce op 
bomengebied (met deelname van IVN, MLvC, ZLTO, Agrarisch Natuurbeheer en gemeente). 
Doel is om de aanplant van bomen een boost te geven. In Brabant moeten 40 miljoen bomen 
geplant worden, en daar onze gemeente 6% van het oppervlak van Brabant uitmaakt, betekent 
dat 2,4 miljoen bomen in het Land van Cuijk! Omdat Geert en Theo op 10 maart een gesprek 
met de verantwoordelijke wethouder hebben, mag deze brief pas ná die datum verstuurd 
worden. 
Op korte termijn moeten we met de 3 IVN’s (die niet gaan fuseren) om tafel gaan zitten om te 
bespreken wat de taakverdeling is in onze nieuwe gemeente. Henk vraagt om een geschikte 
datum. 
 
2.b Infoavond energietransitie 
Het lukt Henk niet om de koppeling Omgevingsvisie-energietransitie te maken. Door Covid-
19 zijn bijeenkomsten niet doorgegaan, maar ondertussen staat de Regionale Energiestrategie 
(RES) vast – waardoor niet meer besproken hoeft te worden waar wat moet komen – , en 
verschijnen her en der zonneparken. Waar moeten we het dan op deze infoavond over 
hebben? Geert zal deze koppeling uitzoeken, en op basis daarvan bepalen we op de volgende 
vergadering hoe we deze avond gaan invullen. Jan v/d B. wil meedenken. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 18 januari 2022 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen 
 
 
 



b. Inhoudelijk 
 Pagina 1, punt 3.b.1: het door IVN Maasvallei toegezegde bedrag is binnen. 
 Pagina 1, punt 3.b.2: de Provincie wil niet meewerken aan ons voorstel over Hoekstraat 
14 in Rijkevoort; de gemeente wil wél kijken of ze in dezen iets kan betekenen. 
 Pagina 2, punt 7: de burgerwetenschappers meten behalve ammoniak ook fijnstof. 
Mevrouw X heeft hier, door een buurman die 3 kachels in gebruik heeft, flink last van. Maar 
er valt zo weinig tegen te doen. Of misschien niet? Geert denkt dat het via het civiel recht 
misschien wel kan (je mag de gezondheid van een ander niet in gevaar brengen). Mevrouw X 
maakt deel uit van een groep mensen die dezelfde problemen ondervinden, en gaat na of een 
advocaat deze groep bij staat, en of hij dit civiel traject ook kent/ziet zitten. Anders weet 
Geert nog wel een advocaat. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1374: Henk zit in een groepje dat kapvergunningen in onze gemeenten in de gaten houdt 
en zo nodig actie onderneemt. 
 1375: van onze leskisten wordt er nog maar één gebruikt. De andere kunnen weg, als de 
IVN’s daar belangstelling voor hebben kunnen ze die krijgen. Brengen we in, in het gesprek 
met hen. 
 1378: de offerte voor het indienen van een bezwaar tegen een (mest)bedrijf aan de 
Volkelseweg in Mill is bekend. Buurtbewoners betalen mee, één van hen probeert dit via de 
rechtsbijstand vergoed te krijgen. 
 
4. Financiën  
Niets te melden. 
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
Aan de hand van welke criteria gaat de gemeente ons subsidiëren? In het gesprek met de 
wethouder(s) wordt dit aangekaart. Onze ANBI-status mag wat nadrukkelijker op de website 
gezet worden. Harrie doet dit. 
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ingekomen post: 22001-22009 NatuurAlert heeft gevraagd of we deel willen uitmaken van 
een netwerk van burgerbeschermingsorganisaties. Jan zal ze laten weten dat we dat willen. 
Verzonden post: 22002-2205 
 
b. Zwart/witboek 
 Vanuit GroenLinks/PvdA is gevraagd wat we vinden van de bomenkap in Stevensbeek. Er 
worden daar grote bomen langs een tot weg uitgegroeid karrenspoor gekapt, en elders (ergens 
achteraf) worden wat kleine bomen geplant. Daar de (voorzitter van de) dorpsraad zijn fiat al 
gegeven heeft, valt er weinig meer tegen te doen, anders dan controleren of de herplant ook 
daadwerkelijk plaats vindt. Theo licht de fractie in. 
 Mijnheer Y heeft ons een brief geschreven waarin hij vraagt of we wat willen doen aan 
de (ongebreidelde) bomenkap in heel onze gemeente (door gemeente, Staatsbosbeheer, 
Brabants Landschap, IBN, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Provincie). Jan zal hem 
antwoorden dat we op gemeentelijk niveau zullen pleiten voor een gedegen 
kapvergunningenstelsel. 
 Op 10 maart hebben Geert en Theo een gesprek met wethouders Maas (Duurzaamheid, 
Natuur en Mobiliteit) en Janssen-van Gaal (Ruimtelijke Ontwikkeling en Landbouw) over 



(problemen rond) biodiversiteit, klimaat, leefomgeving en de noodzakelijke transitie van de 
landbouw. 
 
7. Wie doet wat namens MLvC? 
a. Wie beheert pr-materiaal voor bijeenkomsten? 
Dit agendapunt hebben we doorgeschoven naar de volgende vergadering, omdat de 
vergadering vanwege de coronaregels om 22.00 afgelopen moet zijn, en we het anders niet 
zouden redden. 
 
8. Omgevingswet 
a. Opzet avond landbouw en natuur 
Er zijn 3 sprekers, er komt een Bladgroen special, en er wordt een pittige discussie en hoge 
opkomst verwacht. De Gelderlander besteed aandacht aan deze avond, die geleid wordt 
door…(Geert heeft twee namen in gedachte). 
 
b. Evaluatie avond gezondheid 
Deze avond was geslaagd. Er waren, naast de 3 inleiders, 78 aanwezigen.  
 
9. Bladgroen 
De eerste Bladgroen van dit jaar werd ten tijde van deze vergadering gedrukt (gebeurt 
tussendoor, dus kost enige tijd), de tweede is de special die op 20 april verschijnt, het thema 
van de derde (de tweede reguliere van dit jaar) is nog niet bekend. Er zijn nog artikelen die 
niet meer in de bomenspecial geplaatst konden worden, die kunnen hier geplaatst worden.  
 
10. Bomenproject MLvC 
Er zijn 10 aanmeldingen om mee te helpen planten. Als de groenbeheerders hun fiat hebben 
gegeven aan de voorgestelde plantplaatsen maakt Gerard een plantschema. 
 
11. Rondvraag 
Jan: wat doen we na de ledenvergadering? Daar denken we nog over na. 
Geert: er worden bordjes geplaatst langs wandelroutes, waarop zowel MLvC als ZLTO 
vermeld staan; bij een aantal ZLTO-ers ligt dit gevoelig. Geert vraagt Theo te bemiddelen, en 
Theo zegt toe dit te doen. 
 
12. Volgende vergadering 
Deze is op 15 maart, zelfde tijd en plaats. 
 
13. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Agenda 
Di 15 maart 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Vr 1 april 20.00 uur ledenvergadering De Jachthoorn 
Di 12 april 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 20 april 20.00 uur infoavond natuur en landbouw    De Jachthoorn 
Di 10 mei 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 7 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 5 juli 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 6 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 4 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 1 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 29 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 20 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
??   infoavond energietransitie 
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 
 
 


