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Notulen 6 april 2021 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 6 april 2021 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Marcel en Willy 
(leden).  
Afgemeld: niemand. 
Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop. 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 9 maart 2021 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 1, punt 3.c.1: Henk heeft, via de werkgroep Natuur en Milieu, de gemeente Cuijk 
vragen gesteld over de natuurcompensatie: welke compensaties zijn er gekomen, en waar 
wordt gecompenseerd? Antwoorden laten nog op zich wachten. 
 Pagina 1, punt 3.c.2: de aanvraag voor een ANBI-status is de deur, de definitieve 
goedkeuring is nog niet binnen. 
 Pagina 1, punt 3.c.3: de wandeling door het Maasheggengebied nabij de Flessenhals met 
ambtenaren van de Provincie is op 21 april. 
 Pagina 1, punt 6.b.2: Geert heeft een goed gesprek met wethouder Wouter Bollen van 
Sint Anthonis (en met daarbij ook aanwezig Peter Broekmans) gehad over mestverwerking. 
De wethouder is niet tegen ‘van knorren-hof naar knarren-hof’: leegstaande (varkens)stallen 
ombouwen tot appartementen (voor ouderen). Over ongeveer anderhalve maand komt een 
vervolggesprek. Geert stelt een brief op voor de gemeenten om géén mestfabrieken (meer) toe 
te staan. 
 Pagina 2, punt 6.b.3: het inrichtingsplan van het zonnepark op de voormalige locatie van 
FOMEVA in Haps is door de gemeenteraad van Cuijk afgekeurd. Komt het College met een 
nieuw voorstel? 
 Pagina 2, punt 7b: de webinar over de Regionale Energie Strategie is op 25 maart 
uitgesteld omdat de RES nog niet klaar was. Henk geeft de nieuwe datum voor de webinar 
door aan Sylvia. 
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c. Actiepuntenlijst 
 1327/8: de aanvraag voor subsidie voor de wateradaptatie bij de basisschool in 
Westerbeek laat nog even op zich wachten omdat eerst nog andere zaken hiervoor geregeld 
moeten worden.  
 
4. Financiën  
Niets te melden. 
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
De ANBI-status dus. 
 
6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 21033-21041 
Verzonden post: 21012 
 
b. Zwart/witboek 
 We hebben bezwaar ingediend tegen de vergunningverlening ingevolge artikel 2.7, 
tweede lid, van de Wet natuurbescherming aan de betoncentrale in Boxmeer. Nu blijkt de 
advocaat van de tegenpartij dezelfde te zijn als de advocaat die ons bijstaat in de kwestie 
Hoekstraat in Rijkevoort. Geert vraagt bij een andere advocaat na of dit wel kan. Ook zal hij 
De Gelderlander inseinen: wil de betoncentrale wel echt opstarten (er zal dan ook een goede 
toegangsweg moeten komen), of speelt er iets anders? De Provincie wil alvorens het 
bezwaarschrift te behandelen eerst informeel overleg. Sylvia zal dat (digitaal) doen. 
 In onze strijd tegen de ‘lege vergunningen’ heeft de gemeente Mill en Sint Hubert niet 
binnen de wettelijke termijn gereageerd op een schrijven van onze advocaat, en kan dus een 
in-gebreke-stelling tegemoet zien. 
 In de kwestie Hoekstraat in Rijkevoort heeft de advocaat van de tegenpartij een 
schikkingsvoorstel gedaan, dat afgewezen is (bod was te laag). 
 Geert heeft een gesprek gehad met de actiegroep ‘De Kuilen’ (Langenboom); deze vraagt 
om een herziening van de gemeentelijke visie op De Kuilen.  
 
7. Werkgroepen Omgevingswet 
a. Transitie landbouw 
Niet alleen vanwege Covid 19, maar ook door tijdgebrek is er nog niets aan gedaan sinds de 
vorige vergadering. 
 
b. Energietransitie   
Hier is naast Covid 19 de vertraging van (het opstellen van) de Regionale Energie Strategie de 
oorzaak van het ontbreken van resultaat op dit gebied. 
 
8. Bomenproject 
Er is overleg geweest met de gemeenten over de plantlocaties, en met Ebben over de te 
planten bomen. Gerard is ook al bezig met de bordjes die bij de bomen geplaatst worden. De 
bedoeling is om in oktober te planten. 
 
9. Bladgroen 
De eerste uitgave van dit jaar verschijnt half april. De voorbereidingen voor de tweede uitgave 
zijn inmiddels gestart. Het (hoofd)thema is luchtkwaliteit, en daarnaast wordt er aandacht 
geschonken aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
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10. Rondvraag 
Marcel: hoe staat het met ‘Dubai aan de Maas’? Het geplande aantal woningen is verminderd, 
maar verder is nog niets duidelijk. 
Geert: de kwestie Smits is voor ons te groot. Is het goed als we Het Groene Schild deze 
kwestie laten afhandelen? Oké. Geert zal alle correspondentie in deze zaak via WOB 
opvragen. 
 
11. Volgende vergadering 
Deze is op 4 mei. In verband met de dodenherdenking beginnen we om 20.30 uur. 
 
12. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.25 uur. 
 
 
 
Agenda 
Di 4 mei  20.30 uur  bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 1 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 29 juni 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 7 september 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Vr 24 september 20.00 uur   ledenvergadering De Jachthoorn ? 
Di 5 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 2 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 30 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
Di 21 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn ? 
 
  
Jan Reijnen, secretaris 
 


