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

VERSLAG van de (digitale) bestuursvergaderingen van MLvC d.d. 9 en 16 februari
2021
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Marcel (alleen op 9 februari)
en Willy (leden).
Afgemeld: Henk (op 16 februari) en Wygard (leden).
Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop.

1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.00 uur. Vanwege internetproblemen (Sylvia en Geert vielen
weg en Henk kon niet inloggen) wordt de vergadering op 9 februari om 20.55 afgebroken, na
agendapunt 6a. Op 16 februari opent Theo weer om 20.00 uur de vergadering, en gaan we
verder vanaf agendapunt 6b.
2. Vaststellen agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Opmerkingen over de notulen van 12 januari 2021
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
 Pagina 2, punt 3.b.2 (20/10): de kwestie Hoekstraat 14 in Rijkevoort levert een enorme
berg papier op, vooral vlak voor de rechtszaak. De advocaat van de buurman
vertegenwoordigt ons niet (meer), omdat onze zaak nagenoeg gelijk is aan die van de
buurman. Waar nodig licht Geert toe op de zitting van 10 februari.
 Pagina 2 punt 5.b.2.: Natuurmonumenten is van mening dat economische ontwikkeling
toch niet is tegen te houden op ‘De Kuilen’ (het voormalig motorcrossterrein), en lijkt dus
mee te willen werken aan de plannen van een natuurcamping met horeca. Overigens ligt dit
gebied níet in het Natuurnetwerk (Brabant), maar in de ‘groenblauwe mantel’.
 Pagina 2 punt 7: we gaan níet in op de offerte voor de bouw van een nieuwe website. De
kosten zijn te hoog, en daarnaast zouden we zelf geen veranderingen kunnen aanbrengen als
we dat zouden willen, maar zouden we dat aan de bouwer moeten overlaten. Harrie laat weten
dat we er van afzien.
c. Actiepuntenlijst
 1301: Willy heeft geïnformeerd naar de stand van zaken bij het geplande zonnepark in
Wilbertoord. De bal ligt nu bij de gemeente Mill en St. Hubert: wat wil die er mee? Eventuele
bezwaren tegen dit park kunnen niet met een beroep op natuurbescherming ingebracht
worden.
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 1313: Harrie heeft de benodigde foto’s waarop de bestuursleden de aanvraag voor
statutenwijziging ondertekenen naar de notaris gestuurd (omslachtig vanwege Covid-19), en
deze kan dus de statutenwijziging nu officieel maken.
 1325: Harrie heeft de binoculairs opgehaald, en deze kunnen nu gerepareerd worden.
4. Financiën
Triodos Bank heeft de bankkosten flink verhoogd. Omdat óók voor de spaarrekening moet
worden betaald, heeft Harrie deze laatste opgezegd.
5. Nieuwe financiële bronnen (Groepenloket Milieudefensie)
We hebben ons aangemeld bij het Groepenloket van Milieudefensie. We kunnen hier
projecten indienen waarvoor we subsidie kunnen krijgen. Misschien kunnen we ons
bomenproject indienen?
6. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 21003-21021
Verzonden post: 21001-21010
b. Zwart/witboek
 Het webinar Volksgezondheid en luchtkwaliteit is nog te zien op de site van de BMF.
Kijk op BMF Actueel, Nieuws en Actueel.
 De zitting op 10 februari over de kwestie Hoekstraat 14 in Rijkevoort duurde ruim 2,5
uur. De advocaten van de gemeente en de aannemer probeerden ons niet-ontvankelijk te laten
verklaren, maar daar ging de rechtbank duidelijk niet in mee. Zowel gemeente als ondernemer
werden stevig aangepakt, en hun advocaten deden soms hakkelend hun verhaal. Op het eind
van de zitting zei de rechter: we kunnen over 6 weken uitspraak doen, maar voor het
geurverhaal is inschakeling van de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor
Milieu en Ruimtelijke Ordening) nodig, en dan duurt het nog wel 1,5 jaar. Bovendien is dan
de stank nog niet weg. Waarom proberen jullie niet te schikken? Bij een schikking
(bijvoorbeeld luchtwassers plaatsen, die er lang hadden moeten zijn), zal de ondernemer een
nieuwe vergunning aanvragen. Omdat de buurman wel wil schikken, zullen wij dat óók doen.
 Er is een petitie gestart om ‘De Kuilen’ een natuurgebied te laten, dus zonder de plannen
voor een – grootschalige – natuurcamping met horeca.
 Iemand uit Boxmeer is het niet eens met de door ons (en de Dassenwerkgroep Brabant) in
2009 (!) opgestelde Dassenparagraaf van die gemeente: volgens ons is de ecologische
verbindingszone bij de Maasbroekse Blokken geen haalbare kaart, volgens hem wél. Hij gaat
hiertoe dan ook (in zijn eentje) actie ondernemen. We wachten af.
7. Werkgroepen Omgevingswet
a. Transitie landbouw
Corona verhindert nog steeds om hier goed mee aan de slag te gaan. Stand van zaken nu:
Christ Tielemans schrijft een verhaal, dat door Ron Lodewijks beoordeeld wordt.
b. Energietransitie
Ok hier ligt corona dwars. Henk volgt de webinar over de RES (Regionale Energie Strategie)
in Noordoost Brabant op 25 maart, en Sylvia en Geert doen dat ook.
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8. Checklist zonneparken
In Noordoost Brabant werken 16 gemeenten samen aan een Regionale Energie Strategie
(RES). In februari 2020 is de concept-RES NOB definitief geworden, en op 1 juli van dit jaar
moet de Strategie definitief worden. De BMF is zijdelings betrokken bij de concept-RES.
Punt van kritiek: elke gemeente heeft haar eigen visie, maar wanneer al deze aparte visies niet
gecombineerd worden is er sprake van sub-optimalisatie. Het is dus belangrijk dat we aan
tafel zien te komen bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk, anders liggen er in deze
gemeente straks 4 visies. Theo vraagt Henk of hij hierin het initiatief wil nemen. Willy houdt
contact met Sandor Löwik van de BMF, die nog wel een paar suggesties doet:
- Probeer zonneparken en wind(molen)parken te combineren;
- Zet in op de zonneladder (1. Daken en gevels; 2. Onbenutte terreinen in bebouwd
gebied; 3. Gronden in landelijk gebied met een andere primaire functie dan landbouw
of natuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren of bermen
van spoor- en autowegen).
9. Bladgroen
De deadline voor de eerstvolgende Bladgroen is 1 maart. Sylvia mailt nog een keer het
overzicht van de geplande artikelen; we denken genoeg artikelen te hebben
10. Rondvraag
Jan: zal ik de leden onder voorbehoud uitnodigen voor de ledenvergadering van 26 maart? Ja,
maar met de toevoeging dat als het dan vanwege corona niet door kan gaan, de vergadering
verplaatst wordt naar het najaar.
11. Volgende vergadering
Deze is op 9 maart, wederom thuis of anders in De Jachthoorn. Aanvang 20.00 uur.
12. Sluiting
Om 21.00 uur sluit Theo de vergadering

Agenda
Di 9 maart
Vr 26 maart ?
Di 6 april
Di 4 mei
Di 1 juni
Di 29 juni
Di 7 september
Di 5 oktober
Di 2 november
Di 30 november
Di 21 december

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

bestuursvergadering
ledenvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering

thuis/De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?
De Jachthoorn ?

Jan Reijnen, secretaris
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