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

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 10 maart 2020
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Willy en Wygard
(leden).
Afgemeld: Winfried (lid).
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert.
1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.05 uur.
2. Opmerkingen over de notulen van 11 februari 2020
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
 Pagina 2 punt 10: om organisatorische redenen verplaatsen we onze jubileumviering naar
zondag 20 september. De presentatie door Frank van den Dungen over de (effecten van de)
omgevingswet aan de raads- en collegeleden van de Land van Cuijkse gemeenten is nu op
maandag 7 september.
c. Actiepuntenlijst
 1266: de vergadering van de Werkgroep Natuur en Milieu is vanwege het coronavirus
afgezegd, er is dus niet geëvalueerd.
 1283: de door Geert, Sylvia en Willy opgestelde brief aan PS en GS van Noord-Brabant
over het opnemen van natuurwaarden in de plannen omtrent de ‘flessenhals’ in Oeffelt, is nog
niet ondertekend door SlaBox (wél al door de Dassenwerkgroep Brabant en de MLvC).
 1287: we mogen niet de feesttent die we op het oog hadden gebruiken voor ons jubileum;
we moeten naar een andere uitkijken.
 1290: Jan heeft de Provincie telefonisch gevraagd of we nog antwoord krijgen op ons
verzoek om financiële ondersteuning voor onze beoordeling van de omgevingsvergunning
van de Smits Groep Princepeel; dat is toegezegd, maar we wachten nog op antwoord.
 1291: we bekijken de exacte locatie en bouwplannen van het geplande zonnepark in
Wilbertoord, en bezien dan of er nog actie van onze kant vereist is. Jan stuurt een
samenvatting van de aanvraag naar de aanwezigen op de vergadering.
 1292: onze vraag om compensatie in de kwestie ‘Vlaamse Gaai’ in Boxmeer wordt
vergezeld van een bezwaar tegen het bouwen.
 1293: Harrie heeft nog geen antwoord gekregen van Ton van Hoof op onze vraag of we
een ANBI-status nodig hebben voor het ontvangen van financiële compensatie voor het
eventueel instellen van beroep(en) m.b.t. de ‘lege’ vergunningen.
 1296/7: Jan neemt contact op met Myllesweerd, en Theo neemt contact op met Frank van
den Dungen, om de presentatie-avond naar 7 september te verplaatsen.
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3. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 20015-20020
Verzonden post: 20002
b. Zwart/witboek
 Er komt een hele toestand aan met de stikstof. Naar verwachting komen er in heel
Nederland zo’n 6000 vergunningaanvragen, waarvan misschien wel de helft in Brabant. En
een deel daarvan in het Land van Cuijk. Daar moet naar gekeken worden, en Geert en Wim
gaan dat doen.
 Op de oude geluidswal langs de A73 ter hoogte van Cuijk stonden struiken. Om de
Heeswijkse Kampen tegen het geluid te beschermen, moet er een hogere geluidswal komen.
De Energiecoöperatie Cuijk lijkt het wel een goed idee om daar dan zonnepanelen op te
plaatsen, maar de Dorpsraad Linden ziet dat niet zitten, omdat deze panelen voor méér lawaai
in Linden zorgen. De Dorpsraad wil liever weer struiken. Henk houdt in de gaten of de
struiken (destijds geplant als natuurcompensatie!) terug komen.
4. Begroting 2020
De door Harrie opgestelde begroting is goedgekeurd, hij splitst alleen de post ‘Jubileum’ nog
uit in meerdere posten.
5. Programmapunten MLvC in de toekomst
Omdat onze koers door de leden moet worden vastgesteld, zullen deze programmapunten op
de ledenvergadering besproken worden. Henk en Geert maken een essay aan de hand waarvan
we deze punten zullen opstellen.
Een tweetal punten hebben we op deze vergadering voorzichtig besproken:
- Welke beeldkwaliteit zien we voor ons in het Land van Cuijk?
Het is druk in het Land van Cuijk: inwoners, dorpen, infrastructuur, en ook nog natuur. Om
natuurlijke ontwikkeling (of beter: ontwikkeling van de natuur) mogelijk te laten, moeten we
niet alles volbouwen. Dus: in open landschap niets meer bouwen.
- Agrarische bedrijven gaan waarschijnlijk op (vrij) grote schaal stoppen. Wat moet er
met de vrijkomende grond gebeuren?
Voor circulaire landbouw, waar we voorstander van zijn, is veel grond nodig, dus agrarische
bestemming behouden.
6. Rondvraag
Geert: op 24 maart is er weer een achterbanbijeenkomst van het Burgerplatform. Wie gaat
daar naar toe? Theo in ieder geval. [Inmiddels is deze bijeenkomst i.v.m. het coronavirus ook
afgelast.]
7. Volgende vergadering
Aanvankelijk zou op vrijdag 27 maart de ledenvergadering zijn, maar deze is i.v.m. het
coronavirus uitgesteld tot een nader te bepalen datum. De bestuursvergadering van dinsdag 7
gaat wel door, gewoon om 20.00 uur in De Jachthoorn.
8. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 21.35 uur.
Jan Reijnen, secretaris
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