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Notulen 8 september 2020 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 8 september 2020 
 
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan en Sylvia (bestuursleden); Gerard, Henk, Marcel, Wim en 
Wygard (leden); Ferdinand ter Schure (Brabants Landschap), Frank van den Dungen 
(Brabants Burgerplatform), Maria Berkers (Stop de Stank Deurne), Suzanne de Zoeten (Water 
Natuurlijk Waterschap Aa en Maas) en Theo Rammelt (IVN-Grave).  
Afgemeld: Theo (bestuurslid); Willy (lid). 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
 
1. Opening 
Geert opent de vergadering om 20.10 uur en vraagt een korte stilte vanwege het overlijden 
van Bettie, de vrouw van onze voorzitter Theo. Vervolgens legt hij het doel van deze avond 
uit: anticiperen op de aankomende Omgevingswet die burgers en maatschappelijke 
organisaties meer inbreng wil geven bij (leef)omgevingsplannen. 
 
2. Inleiding Omgevingswet 
Voor een uitleg van de Omgevingswet is Frank van den Dungen uitgenodigd, die normaal 
twee maal drie kwartier hier voor nodig heeft, maar het nu in 45 minuten doet. 
Hier een zeer beknopte samenvatting van zijn verhaal. 
 
Structuur en typering van de omgevingswet 
Deze ene wet vervangt 26 eerdere wetten, en 4 besluiten vervangen 120 vorige besluiten. 
Doel hiervan is om alles eenvoudig(er) en beter te maken… 
 
Nationale omgevingsvisie (NOVI) 
Deze heeft 4 prioriteiten: 1) duurzame economie; 2) klimaat en energie; 3) sterke steden en 
regio’s; 4) toekomstbestendig landelijk gebied (kringlooplandbouw en natuur-inclusieve 
landbouw). 
 
Provinciale omgevingsvisie 
In Noord-Brabant zijn er prachtige plannen en voornemens, maar daar zijn wel de nodige 
vraagtekens bij te plaatsen. 
 
Gemeentelijke omgevingsvisie 
Frank geeft hier voorbeelden van gemeenten in heel Nederland die een goede (Brielle, 
Oirschot, Oldambt, Reusel-de Mierden, Bladel, Bergen (L), Winterswijk, Den Helder en 
Hoeksche Waard) en die een slechte (Ommen en Gennep) omgevingsvisie hebben. 
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Tips 
Liever aan de voorkant meepraten, dan aan de achterkant procederen. En iedere 
maatschappelijke organisatie er bij betrekken. 
 
3. (PowerPoint)presentatie thema’s 
Welke zaken willen wij in de Omgevingswet inbrengen? Enkele leden van ons hebben een 
korte presentatie voorbereid waarin ze ingaan op de punten die volgens hen ingebracht 
moeten worden. Omdat we in de gemeente Grave niet zo heel erg actief zijn, maar het 
plaatselijke IVN dat wel is, hebben we Theo Rammelt gevraagd een presentatie voor te 
bereiden. Of en hoe we deze punten gaan inbrengen bespreken we op de volgende 
vergadering. 
  
a. Ruimtelijke structuren 
Geert schetst de belangrijke ruimtelijke structuren. In het oosten van het Land van Cuijk de 
Maasheggen, iets ten westen daarvan de dorpengordel langs de Maas, in het noorden van het 
Land van Cuijk de landgoederenzone, in het westen de Peelhorst, en in het midden (van 
Overloon tot Grave) de centrale dorpengordel. Deze structuren lopen alle van zuid(oost) naar 
noord(west). Daarnaast zijn er oost-westverbindingen (daar is nog ruimte), zoals het Duits 
lijntje. 
 
b. Energie 
Volgens Henk moet het zoeken naar plekken voor het opwekken van duurzame energie 
(windmolens, eventueel zonneparken) regionaal en níet op gemeentelijk niveau gebeuren. 
Wél moet dit gekoppeld worden aan de bestaande infrastructuur. Zonnepanelen op daken 
plaatsen moet gestimuleerd worden. Zonneparken mogen niet ten koste van natuur of 
landbouwgrond nodig voor de extensivering van de landbouw gaan. Omdat mestfabrieken en 
bio-centrales geen duurzame energie leveren, moeten ze niet worden toegestaan. En de RES 
(Regionale Energie Strategie) is een bruikbaar document. 
 
c. Vergunningenbeleid 
Wim stelt 4 punten voor: 
 Lege vergunningen. Dit zijn nog niet gerealiseerde vergunningen, en die willen we laten 
intrekken (is al MLvC-beleid). 
 Lelieteelt. Gemeenten vragen op gemeentelijke pachtgronden géén lelieteelt toe te staan, 
i.v.m. het gebruik van bestrijdingsmiddelen die neerslaan op de omgeving van de lelievelden, 
met alle gevaar voor de volksgezondheid. 
 Geurbeleid. Veebedrijven hebben soepelere geurregels dan de industrie. De geurregels 
van de eerstgenoemde bedrijven moeten gelijk zijn aan die van laatstgenoemde. 
 Gezondheid. Gemeenten verzoeken om in bestemmingsplannen de veehouderij niet toe te 
staan uit te breiden, i.v.m. gezondheidsrisico’s (Q-koorts, varkensgriep, Covid-19).  
 
d. Mobiliteit 
Wygard pleit voor een onderscheid tussen bebouwde kom en buitengebied. 
In de bebouwde kom zou de straat aan de oorspronkelijke bewoners moeten worden 
teruggegeven, dus overal voorrang voor voetgangers en fietsers, een maximumsnelheid van 
30 km. per uur voor auto’s met handhaving d.m.v. camera’s/trajectcontrole. Verder bij 
nieuwbouw parkeren op eigen terrein (en niet op de straat) en geluidsoverlast van brommers 
en scooters aanpakken. 
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In het buitengebied alleen nieuw asfalt in nieuwe wijken en voor fietspaden, een spitsheffing 
op snelwegen (en wellicht óók op provinciale wegen), fietsers en landbouwverkeer niet op 
dezelfde smalle (parallel)weg, en een dekkend openbaar vervoer. 
 
e. Grave 
Voor Grave, of beter gezegd het noordwesten van het Land van Cuijk, stelt Theo voor de 
(bestaande) ecologische hoofdstructuur als uitgangspunt te nemen. De bescherming daarvan is 
belangrijk, daarom moet daaromheen een bufferzone komen waarin de kwalijke gevolgen van 
de (industriële) landbouw niet mogen voorkomen. De plannen van de (aansluiting op de) 
Raamvallei moeten worden vastgelegd in de Omgevingswet, en de cultuurhistorische 
waardenkaarten van Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert moeten tot erfgoedstuk bestempeld 
worden. Verder moet er richting worden gegeven aan de recreatiedruk, vooral bij de 
Kraaijenbergse Plassen, waar EuroParcs een bungalowpark met maar liefst 700 woningen wil 
bouwen. 
 
f. Geomorfologie 
Volgens Gerard moeten we de ‘statische elementen’ (breuklijnen als de Peelhorst en de slenk 
van Venlo) nauwlettend betrekken bij onze toekomstvisie. Dus geen hoogbouw voor een 
duinenrij, bijvoorbeeld. 
 
4. Afspraken voor vergadering van 22 september 
Op de vergadering van 22 september, ná de ledenvergadering, hebben we hopelijk de 
beschikking over grote kaarten van onze regio. Volgens Frank moeten we die kaarten invullen 
met allerlei symbolen (waar moet wat komen), net zoals vroeger op de lagere school (oeps: 
heet tegenwoordig basisschool). Deze kaart moet óók digitaal gemaakt worden, want dan kun 
je meerdere lagen aanbrengen. 
Geert wilde voor de 22ste ook andere groeperingen als de ZLTO uitnodigen, maar daar ging 
niet iedereen mee akkoord: we moeten eerst onze eigen standpunten vaststellen alvorens we 
met anderen in gesprek gaan. Dat betekent níet dat we met een blauwdruk bij andere 
groeperingen aankomen, maar wél dat we weten wat we zelf willen inbrengen. Geert mag wel 
parallel aan onze standpuntbepaling met de ZLTO in gesprek. Om toch ook andere inbreng 
mogelijk te maken, stelt Suzanne voor dat ieder van de aanwezigen de volgende keer iemand 
anders ‘van buiten’ (en bij voorkeur niet uit de ‘milieuhoek’) mag meenemen naar de 
vergadering. Een prima suggestie! Vanwege de corona-regels wel even (e-mailadres gegevens 
voor de uitnodiging) doorgeven aan de secretaris, zodat we kunnen schatten hoeveel mensen 
aanwezig zullen zijn. Frank zal voor de nieuwkomers nog een beknopte uitleg van de 
Omgevingswet geven. 
 
5. Sluiting 
Geert sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 
 
Agenda 
Di 22 september 19.30 uur  ledenvergadering De Jachthoorn  
Di 22 september 20.30 uur themavergadering De Jachthoorn 
Di 20 oktober 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 17 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 15 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
  
Jan Reijnen, secretaris 


