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

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 2 juli 2019
Aanwezig: Geert, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Wygard (lid); Jo Wijnen.
Afgemeld: Harrie (bestuurslid); Henk, Marcel en Willy (leden).
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert.

1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.05 uur.
2. Vaststellen agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Opmerkingen over de notulen van 4 juni 2019
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
 Pagina 1 punt 3b1: van de Provincie hebben we nog steeds geen reactie gekregen – ook
niet op onze herinneringsbrief – op ons verzoek om financiële ondersteuning in de kwestie
Smits Princepeel. We wachten nog een paar weken, en sturen dan een brief waarin we wijzen
op het overschrijden van de (redelijke) termijn.
 Pagina 2 punt 5a: op onze herinneringsbrief betreffende het intrekken van niet gebruikte
vergunningen heeft de gemeente Mill en Sint Hubert inmiddels gereageerd…en plots vraagt
het bedrijf op de Udensedijk 32 in Mill na ruim 10 jaar geen (agrarische) activiteiten
ontplooid te hebben een vergunning aan (!!!); we houden de vinger hier aan de pols.
Overigens is het antwoord van de gemeente Mill en Sint Hubert nog (lang) niet volledig, want
we hebben nog geen antwoord gekregen op onze vraag naar een inventarisatie van stallen die
leeg staan maar nog steeds een vergunning hebben. Jan stuurt nog maar eens een brief, waarin
hij vraagt om een overzicht van de intrekkingen.
c. Actiepuntenlijst
 1225/1239: van de gemeente Cuijk hebben we inmiddels antwoord gekregen op onze
vragen over natuurcompensatie. In december van dit jaar zal geëvalueerd worden of de
gemeente ook de toegezegde acties heeft ondernomen; Wygard houdt deze evaluatie in de
gaten.
 1262: het verwijderen van de niet meer uit te lenen leskisten van onze website blijkt niet
zo gemakkelijk te gaan; moet dit via Stefan gebeuren?
4. Financiën
Bij afwezigheid van Harrie niets te melden.
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5. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 19056-19068
Verzonden post: 19022-19023
b. Zwart/witboek
 In de kwestie Hoekstraat te Rijkevoort heeft de rechter de gemeente Boxmeer opgedragen
te gaan handhaven.
 In de wijk Luneven in Boxmeer dreigt een bos gekapt te worden, zodat een
projectontwikkelaar daar 16 huizen kan bouwen. Sylvia heeft contact gehad met verontruste
buurtbewoners, en geadviseerd welke strategie te volgen om deze ongewenste ontwikkeling te
voorkomen. Op verzoek van deze bewoners stelt Sylvia een brief op die we naar het College
van B&W sturen.
 Op 17 september is er bij de BMF een bijeenkomst over de PAS-uitspraak: hoe nu verder.
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet
door het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”): het PAS is strijdig met de Europese
regelgeving. Verder zijn de eerste vergunningen, verleend op basis van het PAS, vernietigd en
herleeft de vergunningplicht voor het beweiden van vee en bemesten van grond. Bij de
Afdeling bestuursrechtspraak zijn er nog 180 andere dossiers waarin het PAS een rol speelt,
waaronder voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over
bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Die zaken zijn
aangehouden in afwachting van de uitspraken, en worden nu weer verder behandeld. Nu er
een streep door het PAS is gehaald, rijst de vraag hoe moet worden omgegaan met activiteiten
die stikstof uitstoten. Wie mee wil naar Tilburg, kan zich aanmelden bij Geert.
 Op 25 september is er een bijeenkomst in Wanroij van het Burgerplatform Minder
Beesten met als thema “Onze lucht, uw gezondheid”. Wij zullen daar ook met een stand staan.
6. Nieuwe financiële bronnen
Wederom geen nieuwe kunnen bedenken.
7. Visie optimalisatie peilbeheer (GGOR) St. Anthonis/Boxmeer
Waterschap Aa en Maas heeft een visie en maatregelenpakket opgesteld voor de optimalisatie
van het peilbeheer en watersysteem in het gebied St. Anthonis/Boxmeer. Het betreft een
zogenaamd GGOR-project (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime). Dit Regime zorgt
ervoor dat verdroogde gebieden opbloeien en watertekorten worden aangepakt.
Sylvia kijkt of dit iets is dat de BMF (Misha Nouwen, afkomstig van het Waterschap) kan
oppakken, anders vraagt ze of Mark van de Kerkhof zich hier mee wil bezighouden.
8. Duurzaamheidsonderzoek Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie Land van Cuijk doet momenteel onderzoek naar het thema
duurzaamheid binnen de gemeenten in het Land van Cuijk. De commissie wil in beeld
brengen hoe dit aandachtsgebied door de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint
Hubert en Sint Anthonis wordt opgepakt en of de acties, die worden ingezet ook leiden tot het
realiseren van de gestelde doelen. De hoofdvraag is: wat verstaan de Land van Cuijkgemeenten onder duurzaamheidsbeleid, welke ambities hebben ze en hoe vullen zij hun rol
in? Nemen de besturen adequate stappen, die ertoe leiden dat de gestelde doelen in deze
raadsperiode worden gehaald en welke rol vervullen de gemeenteraden daarbij?
Met portefeuillehouders en medewerkers van de gemeenten in het Land van Cuijk heeft de
commissie inmiddels gesprekken gevoerd om nader inzicht te krijgen. Aan ons zou ze willen
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vragen wat onze ervaringen zijn met het nastreven van ambities op dit terrein in relatie tot de
hiervoor genoemde gemeenten.
We nodigen de commissie uit op onze volgende bestuursvergadering voor een echt gesprek
over wat wij onder duurzaamheid verstaan (de Brundtland-definitie). Daarbij nodigen we, als
de commissie op onze uitnodiging ingaat, ook enkele – deskundige - leden van onze
vereniging uit (Wim, Marjan, Gerard, Willy en Martijn). Wim heeft al een aantal punten
opgeschreven, die Jan naar de aanwezigen op deze vergadering zal doorsturen.
9. Bladgroen
Het thema van de nieuwe Bladgroen is circulaire landbouw. Een aantal artikelen is al klaar,
aan enkele wordt nog gewerkt. Geert schrijft nog een opiniestuk over de overheid die van alle
kanten door de burgers om de oren wordt geslagen (Urgenda, De Staat Gedaagd, Meten is
Weten etc.), en vraagt Johan Vollenbroek of zijn artikel over fabeltjes over de PAS geplaatst
mag worden. Ook een artikel van Wim van Opbergen over de PAS komt, in door Theo
bewerkte vorm, in het nieuwe Bladgroen.
10. Nieuwsbrief/Website
Niets nieuws te melden.
11. Rondvraag
Hier werd geen gebruik van gemaakt.
12. Volgende vergadering
Deze is op 27 augustus, zelfde tijd en plaats. Deze gaat alleen over duurzaamheid, als de
Rekenkamercommissie Land van Cuijk op onze uitnodiging in gaat; anders wordt het een
reguliere vergadering.
13. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.10 uur.

Agenda
Di 27 augustus 20.00 uur
Di 17 september
Di 24 september 20.00 uur
Wo 25 september
Di 22 oktober
20.00 uur
Di 19 november 20.00 uur
Di 17 december 20.00 uur

bestuursvergadering
De Jachthoorn
bijeenkomst over PAS-uitspraak
BMF, Tilburg
bestuursvergadering
De Jachthoorn
‘Onze lucht, uw gezondheid’
Wapen van Wanroij
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn

Jan Reijnen, secretaris
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