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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 7 september 2021 
 
Aanwezig: Geert, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Tonnie (lid).  
Afgemeld: Harrie (bestuurslid); Henk, Marcel, Willy en Wygard (leden). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.10 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 29 juni 2021 
a. Tekstueel   
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 1, punt 3c: Overheid.nl geeft vergunningaanvragen niet langer meer door per 
postcode, maar per straal van 3 km. rond een aangegeven adres. Het Land van Cuijk is zo’n 
350 km² groot, wat betekent dat we zo’n 16 à 18 adressen moeten doorgeven om álle 
vergunningaanvragen door te krijgen. Jan zoekt uit of we ook op een andere manier aan deze 
informatie kunnen komen. 
 Pagina 2, punt 11: Martijn stelt dat het geplande zonnepark nabij de Groespeel – aan de 
noordkant van de oude spoorlijn, op de hoek van Princepeel – echt achteraf ligt, wat op zich 
natuurlijk mooi is, maar anderzijds zou je zo'n stellage in het landschap eigenlijk niet moeten 
willen. Maar wat doe je er tegen? Wij weten het ook niet. 
 
c. Actiepuntenlijst 
 1353 (verdeling postcodegebieden) wordt 1357: op overheid.nl uitzoeken wat mogelijk 
is. 
 
4. Financiën  
Van de gemeente Sint Anthonis hebben we nog niet de subsidie binnen. Harrie heeft 
geïnformeerd, maar de betreffende ambtenaar is nog met vakantie.  
 
5. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe kunnen aanboren. 
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6. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 21095-21114 
Verzonden post: 21034-21038 
 
b. Zwart/witboek 
 De stichting Natuurgebied de Kuilen heeft een subsidieverzoek ingediend om bos aan te 
leggen. Alléén bos is niet goed (dan kunnen bijvoorbeeld dassen niet foerageren), er zijn ook 
open plekken nodig. Met enige moeite hebben we – en de Dassenwerkgroep Brabant – de 
stichting en de subsidieverstrekker hiervan kunnen overtuigen: ongeveer 30% van het gebied 
zal open blijven. 
 In Brabant speelt de discussie over de mestfabrieken. Geert is hiervoor geïnterviewd door 
EenVandaag. De uitzending staat gepland voor vrijdag 10 september. 
 Heemkundevereniging Myllesheem heeft o.a. Geert en Gerard gevraagd een voordracht 
te houden over de Millse geologie. Na enig aandringen heeft Geert toegezegd, maar 
uiteindelijk heeft hij een echte kenner van de (Land van Cuijkse) geologie gevonden die deze 
voordracht – op 27 september – zal houden. 
 De Provincie wil een zoommeeting over de afwijzing van ons intrekkingsverzoek van de 
vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming aan de eigenaar van Hoekstraat 14 te 
Rijkevoort, n.a.v. ons bezwaar dat we hiertegen hebben ingediend. Deze mediation zien we 
niet zitten, dus wijzen we deze zoommeeting af. Op de vergadering mailt Geert dit de 
Provincie. 
 Sinds april meet de groep burgerwetenschappers uit Sint Anthonis behalve fijnstof óók 
de ammoniakdepositie. Sint Anthonis is de enige gemeente in Nederland met gecertificeerde 
meetapparatuur om ammoniak te meten; de RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu) is er van onder de indruk. De resultaten van de metingen zijn niet vrolijk makend: 
waar in Nederland het gemiddelde µg/m3 (microgram fijnstof per kubieke meter) 6 bedraagt, 
is die in Landhorst 19! (Het hoogste in Nederland).  
 
7. Werkgroepen Omgevingswet 
a. Transitie landbouw 
b. Energietransitie   
Eind oktober worden er weer bijeenkomsten georganiseerd over de Omgevingswet. 
 
8. Bladgroen 
De 2de Bladgroen van dit jaar gaat naar onze opmaakster, en zal dus ongeveer eind september 
verschijnen. Dit is later dan gepland. Sylvia heeft het te druk met andere werkzaamheden, en 
heeft, met pijn in het hart, besloten te stoppen met haar redactionele activiteiten. Geert heeft al 
een eventuele opvolger gepolst, maar die heeft (nog) niet toegezegd. 
De 3de Bladgroen van dit jaar gaat over onze blauwdruk, op milieugebied, voor het 
collegeprogramma van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor het opstellen van deze 
blauwdruk benutten we de volgende bestuursvergadering, die dus een themavergadering is. In 
de eerstvolgende redactievergadering wordt deze themavergadering voorbereid. 
 
9. Bomenproject 
Gerard heeft al een heel programma opgesteld voor de plantdag op 10 november in 
Rijkevoort. Dit loopt dus goed. Wat minder loopt is het aangeven van mogelijke plantlocaties. 
Er hebben zich diverse mensen aangemeld plantlocaties aan te dragen, alleen hebben ze dat 
nog (lang) niet allemaal gedaan. Ook hebben een aantal dorpskernen zich nog niet aangemeld. 
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Op dit moment heeft ongeveer ⅓ van alle dorpskernen plantlocaties doorgegeven. Eventueel 
kunnen we ook op een later tijdstip gaan (laten) planten. 
De subsidie voor dit project is mogelijk wat minder dan verwacht, dus zullen we onze eigen 
kas wat meer moeten aanspreken. 
Er komt een extra editie uit van Bladgroen in het kader van dit bomenproject. 
 
10. Ledenvergadering 2021 
We houden de ledenvergadering kort: jaarverslag, notulen van de vorige vergadering en ons 
beleidsplan heeft iedereen al toegestuurd gekregen, dus daar hoeven we het niet meer 
uitgebreid over te hebben. Wel (wat uitgebreider) over het financiële jaarverslag, het 
kascommissierapport en de begroting. Hoe eerder we klaar zijn met de vergadering, des te 
eerder kunnen we beginnen met de na-borrel. Theo en Jan regelen met de beheerder hapjes 
voor tijdens de borrel. 
 
11. Rondvraag 
Sylvia: doen we iets met de uitbreidingsplannen van de haven Heijen? Deze kunnen ook voor 
‘ons’ gebied gevolgen hebben. We laten de werkgroep Haven Heijen weten dat ze het dossier 
betoncentrale Boxmeer op onze website kunnen lezen, en daar eventueel hun voordeel mee 
doen. Sylvia stelt een briefje op waarin e.e.a. aan hen wordt uitgelegd. 
 
12. Volgende vergadering 
Deze is op 5 oktober, zelfde tijd en plaats, en is dus een themavergadering 
 
13. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.25 uur 
 
 
 
 
Agenda 
Vr 24 september 20.00 uur   ledenvergadering De Jachthoorn 
Di 5 oktober 20.00 uur themavergadering De Jachthoorn 
Di 2 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Wo 10 november 14.00  uur planten boom Rijkevoort 
Di 30 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 21 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
 
  
Jan Reijnen, secretaris 
 


