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

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 11 februari 2020
Aanwezig: Jan en Theo (bestuursleden); Henk, Marcel, Wim en Wygard (leden).
Afgemeld: Geert, Harrie en Sylvia (bestuursleden).
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 14 januari 2020
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
Geen opmerkingen.
c. Actiepuntenlijst
 1266: de gemeente Cuijk zou in januari evalueren of er bij vergunningen met
natuurcompensatie ook daadwerkelijk gecompenseerd is. Ze heeft dat echter (nog) niet
gedaan. Henk geeft ze nog enig respijt, maar als het te lang duurt, vraagt hij weer een gesprek
aan. Overigens gaat per 1 maart de regeling in dat bij een verleende vergunning met
compensatieregeling een bankgarantie vereist is.
 1282: de gemeente Cuijk heeft Henks schriftelijk verslag van het gesprek op 4 december
geaccepteerd.
 1285: de Provincie heeft wederom niet gereageerd op ons verzoek om financiële
ondersteuning, zelfs geen ontvangstbevestiging. Jan probeert het nu telefonisch.
 1286: de brief m.b.t. de ‘lege vergunningen’ is niet verstuurd. Verderop staat waarom
niet.
4. Financiën
Bij afwezigheid van Harrie niets te melden.
5. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 20001-20014
Verzonden post: 20001
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b. Zwart/witboek
 Niet duidelijk is of de brief naar de gemeente Boxmeer waarin om compensatie
betreffende de ‘Vlaamse Gaai’ wordt gevraagd, verstuurd is.
 Aan het NK Maasheggenvlechten 2020 nemen we wél met een ploeg vlechters deel, maar
níet met een stand; we hebben immers niets om weg te geven of te laten zien.
 Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark aan de
Noordstraat in Wilbertoord. Jan gaat deze bij de gemeente Mill en Sint Hubert inzien.
 Er zijn plannen om op grond van boeren die stoppen met hun bedrijf Tiny Houses te
bouwen en natuur aan te leggen: op zo’n 3500 hectare zouden op een strook rond de Peelweg
van Vredespeel tot Grave zo’n 10.000 van deze huisjes moeten komen. En alleen huisjes,
géén (verdere) infrastructuur; dus alleen maar (hobbelige) zandpaden naar de huisjes. Op deze
manier zouden er dan 5 ‘peeldorpen’ moet verrijzen. Theo is door Pierre Bos, die voor de
initiatiefnemers van dit plan lobbyt, gevraagd wat hij (of wij) van dit plan vindt (of vinden).
Geert laat er een PPP-scan op los, en aan de hand van de resultaten daarvan bekijken we of we
er enthousiast over kunnen worden.
6. Nieuwe financiële bronnen
Er is nog niet onderzocht 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’. Harrie moet dit navragen bij Ton van Hoof.
7. Stand van zaken ‘lege vergunningen’
In de 5 gemeenten zijn al vragen gesteld over deze materie, en in Cuijk gaat Henk nog een
aantal vervolgvragen stellen. En omdat de gemeenten die samengaan ambtelijke groepen
samenstellen die allerlei beleidsvraagstukken moeten inventariseren en integreren, is een brief
waarin we onze actie m.b.t. de ‘lege vergunningen’ uiteenzetten (nog) niet nodig. De brief die
we voor ogen hadden was bedoeld als een voorschot op één gemeente Land van Cuijk (die de
handhaving zou moeten uitvoeren). Op ons jubileum – zie hieronder – willen we de raads- en
collegeleden uitnodigen om hen onze visie op één gemeente Land van Cuijk (o.a. handhaving)
uiteen te zetten.
8. Ledenvergadering 2020
De ledenvergadering houden we in De Jachthoorn, en we organiseren dit jaar niets na afloop.
Jan reserveert ruimte in De Jachthoorn.
9. Programmapunten MLvC in de toekomst
Op deze vergadering kwamen we tot 2 punten:
- Het proces van eenwording van het Land van Cuijk en onze inbreng daar in.
- De omgevingswet (ruimtelijke ontwikkelingen met name).
Henk en Geert maken voor de volgende vergadering een discussiestuk aan de hand van de
visies op het Land van Cuijk die andere organisaties al gemaakt hebben. Op die vergadering
gaan we onze lange termijn planning vastleggen.
10. Jubileum MLvC
We vieren op zondag 7 juni ons jubileum met onze leden, en doen dat met een vegetarische
barbecue, waarmee we willen laten zien dat ook een vleesloze maaltijd erg lekker kan zijn.
Op maandag 8 juni willen we de raads- en collegeleden van de (nog) 5 gemeenten uitnodigen
in Myllesweerd voor een presentatie van onze visie op één gemeente (in het) Land van Cuijk,
aan de hand van de omgevingswet. Frank van den Dungen nodigen we uit om deze presentatie
te geven; Frank heeft al meerder presentaties over de (effecten van de) omgevingswet
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gegeven, hij moet zijn presentatie wel even afstemmen met ons. Jan reserveert ruimte in
Myllesweerd, en Geert nodigt Frank uit en stemt met hem af.
11. Bladgroen
De redactie is begonnen met het jubileumnummer. Kees de Bruijn verzorgt samen met MarieJosé de fysieke totstandkoming van het blad.
12. Nieuwsbrief/Website
Eén van de lezers van de nieuwsbrief had zich (en daarmee ons) afgemeld voor de
nieuwsbrief, maar Jan heeft ons weer aangemeld bij het Burgerplatform voor het ontvangen
van de (haast) dagelijkse nieuwsbrief. Alle lezers aan wie de nieuwsbrief werd doorgestuurd
hebben zich weer opnieuw moeten aanmelden, maar er zijn nu beduidend minder mensen die
dat gedaan hebben dan de vorige keer.
13. Rondvraag
Niemand had iets voor de rondvraag.
14. Volgende vergadering
Deze is op 10 maart, zelfde tijd en plaats.
15. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.05 uur.

Agenda
Zo 8 maart
Di 10 maart
Vr 27 maart
Di 7 april
Di 12 mei
Di 2 juni
Zo 7 juni
Ma 8 juni
Di 7 juli
Di 25 augustus
Di 22 september
Di 20 oktober
Di 17 november
Di 15 december

11.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
??
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Maasheggenvlechten
bestuursvergadering
ledenvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
jubileumviering MLvC
jubileumpresentatie
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering

Maasheggen Oeffelt
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
Sint Hubert
Myllesweerd
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn
De Jachthoorn

Jan Reijnen, secretaris
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