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

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 1 juni 2021
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk en Marcel (leden).
Afgemeld: Tonnie en Willy (leden).
Plaats: bij Geert in de tuin.

1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.15 uur.
2. Vaststellen agenda
Toegevoegd wordt punt 9a. Bomenproject.
3. Opmerkingen over de notulen van 4 mei 2021
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
 Pagina 1, punt 3.b.2: in de commissie Ruimte van de gemeente Cuijk is het aangepaste
landschapsontwikkelingsplan voor het geplande zonnepark op de voormalige locatie van
FOMEVA besproken en aangenomen. De landschappelijke inpassing is naar behoren, en ook
voor dieren als de das pakt het plan goed uit. Zodra het zonnepark gerealiseerd is zullen we er
op toezien dat alle plannen ook nageleefd worden.
 Pagina 2, punt 7.b.1: in de kwestie Hoekstraat 14 in Rijkevoort heeft de Provincie botweg
geweigerd de vergunning, zoals door ons gevraagd, in te trekken. De Provincie staat op het
standpunt: wij hebben de vergunning verleend, daarmee is voor ons de kous af; dat de
ondernemer heeft gelogen en misbruik heeft gemaakt is onze zaak niet…
 Pagina 2, punt 7.b.2: ons bezwaar tegen de verlening van een natuurbeschermingsvergunning aan de betoncentrale aan de Veerstraat in Boxmeer wordt in een tweede online
hoorzitting op 7 juni behandeld. Op de eerste hoorzitting had Sylvia iets ingebracht waar de
juristen geen antwoord op hadden...
c. Actiepuntenlijst
 1347: De Provincie wil de door Geert, Sylvia en Willy opgestelde Dassenparagraaf uit
2009 serieus gaan bestuderen en bekijken hoe in te passen in de aanpassingen aan de
‘Flessenhals’ bij Oeffelt.
 1348: Theo heeft iemand uit Landhorst gevonden die zich wil inspannen om ook in
Landhorst een boom te planten in het kader van ons bomenproject.
 1349/1350: we hebben onze reactie op het Waterbeheerplan van Aa en Maas gegeven;
Jan mailt deze nog naar Henk.
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4. Financiën
 De subsidie van de gemeente Mill en Sint Hubert is binnen.
 De contributie wordt goed betaald, sneller en beter dan in voorgaande jaren.
5. Nieuwe financiële bronnen
Geen nieuwe gevonden.
6. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 21058-21073
Verzonden post: 21024-21032
b. Zwart/witboek
 Er liggen nu 2 plannen voor het gebied ‘De Kuilen’; een uitgewerkt plan, en een plan in
ontwikkeling. Het eerste is van een Millse ondernemer die er een camping wil realiseren met
allerlei voorzieningen (“Natuurparel De Kuilen”); het college van de gemeente Mill en Sint
Hubert wil onder voorwaarden – minder campingplaatsen en géén horecagebouw –
medewerking verlenen. Het andere, nog verder uit te werken plan, is van omwonenden,
verenigd in de “Stichting Natuurgebied de Kuilen”. Zij hebben al 5 hectaren grond gekocht
(waarop 950 parkeerplekken voorzien waren voor de Natuurparel), en willen dit uitbreiden tot
12,5 hectaren natuurgebied, voor kleinschalige recreatie (wandelen en fietsen).
7. Werkgroepen Omgevingswet
a. Transitie landbouw
Na de zomervakantie wordt alles echt opgestart. Henk en Geert hebben nu al overleg met
elkaar.
b. Energietransitie
Idem als bij de Transitie landbouw.
8. Bladgroen (evaluatie)
De eerste Bladgroen van dit jaar kwam op tijd uit, mede omdat we een strak schema hebben
aangehouden. Dit proberen we vol te houden. Voortaan wordt een week vóór de deadline
geïnformeerd bij de auteurs die hun artikel nog niet ingeleverd hebben of de deadline wel
gehaald gaat worden, of dat we hun artikel kunnen vergeten. Marie-José wordt ook vooraf
geraadpleegd of het tijdstip waarop we de kopij willen aanleveren haar uitkomt.
9. Verdeling portefeuilles
Het komt nog wel eens voor dat we vergunningaanvragen missen. Via overheid.nl kun je je
aanmelden voor berichten over vergunningaanvragen, al is niet altijd duidelijk om wat voor
vergunningen het gaat en vereist een vergunningaanvraag vaak enige kennis van zaken om te
beoordelen of wij er iets mee willen/kunnen doen. Het blijkt mogelijk om je op te geven per
postcodegebied. Jan zal een voorstel doen voor verdeling van de postcodegebieden waarop we
ons abonneren.
9a. Bomenproject
Gerard heeft voorgesteld om per gemeente een begeleider van de contactpersonen van de
dorpsraden/wijken aan te stellen voor ons bomenproject. Voor de gemeente Boxmeer is dat
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Sylvia, voor de gemeente Cuijk Henk, voor de gemeente Grave Jan, voor de gemeente Mill en
Sint Hubert Geert, en voor de gemeente Sint Anthonis Theo.
10. Rondvraag
Hier werd geen gebruik van gemaakt.
11. Volgende vergadering
Deze is op 29 juni, om 20.00 uur, en sinds lange tijd weer in De Jachthoorn.
12. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.05 uur.

Agenda
Di 29 juni
20.00 uur
Di 7 september 20.00 uur
Vr 24 september 20.00 uur
Di 5 oktober
20.00 uur
Di 2 november 20.00 uur
Wo 10 november ??.?? uur
Di 30 november 20.00 uur
Di 21 december 20.00 uur

bestuursvergadering
bestuursvergadering
ledenvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
planten boom
bestuursvergadering
bestuursvergadering

De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
Rijkevoort
De Jachthoorn
De Jachthoorn

Jan Reijnen, secretaris
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