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

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 17 december 2019
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Marcel en Wim (leden).
Afgemeld: Willy en Wygard (leden).
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert.
Voorafgaand aan de vergadering is er een discussie over de huidige landbouwproblematiek
(o.a. stikstofcrisis): wat is het probleem, en wat is er aan te doen? We concluderen dat de
milieubeweging zich niet moet afzetten tegen de boeren, maar zoeken naar die (paar) punten
waar we het met elkaar over eens zijn.
1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.40 uur.
2. Vaststellen agenda
Toegevoegd wordt punt 7a: ‘Lege vergunningen’.
3. Opmerkingen over de notulen van 19 november 2019
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
 Pagina 1 punt 3.b.2: onze website werkt weer naar behoren, al heeft Harrie er wel flink op
moeten aandringen alles in orde te maken.
 Pagina 1 punt 5.a: de buurtbewoners van de ‘Vlaamse Gaai’ in Boxmeer willen niet te
zeer tegen de schenen van de gemeente Boxmeer schoppen, dus gaan de bouwplannen
vooralsnog gewoon door. Het kappen van bomen op die locatie kan zonder vergunning.
 Pagina 2 punt 5.b.3: de link naar het rapport ‘Inzichten stikstofdepositie op natuur’ van de
universiteit Wageningen wordt op onze website geplaatst.
 Pagina 2 punt 5.b.6: in het gesprek met wethouder en met hoofd Ruimte van de gemeente
Cuijk over de evaluatie van de natuurcompensaties heeft Henk gevraagd in januari 2020 met
een aantal handhavingstrajecten te komen. Van dit gesprek heeft Henk een verslag gemaakt
en naar de gemeente gestuurd, met de vraag of het een juiste weergave van het gesprek is, De
gemeente heeft (nog) niets laten weten. Henk vraagt het nog een keer, en als we wederom
geen antwoord krijgen, plaatsen we Henks verslag op onze website.
c. Actiepuntenlijst
 1266: het evaluatiegesprek over natuurcompensatie in de gemeente Cuijk heeft inmiddels
plaatsgevonden, nu wachten we op de handhavingstrajecten.
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4. Financiën
Onze papieren spaarrekening is een internetrekening geworden.
5. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 19113-19119
Verzonden post: 19030
b. Zwart/witboek
 Onze bemoeienissen met natuurcompensatie en ‘lege vergunningen’ maken dat we ons
gaan bezinnen op welke programmapunten we ons in de toekomst gaan richten. In de
vergadering van februari staat dit op de agenda.
 De situatie bij ‘flessenhals’ in Oeffelt schreeuwt om een ingezonden brief in de
weekbladen. Met allerlei punten wordt in de plannen rekening gehouden, behalve met de
natuur. Geert probeert via Theo van Lankvelt met Marius Grutters in contact te komen, en
bekijkt of Marius en Willy samen iets kunnen bereiken. Daarnaast probeert Geert de
Provinciale Staten in te schakelen.
 Het meten is weten project in Sint Anthonis loopt goed. Moeten we dit niet uitbreiden
naar de rest van het Land van Cuijk? We zouden de groep in Sint Anthonis sensoren kunnen
laten maken. Voor de volgende vergadering nodigen we Tonnie uit om hierover van
gedachten te wisselen.
6. Nieuwe financiële bronnen
Geen nieuwe bronnen kunnen aanboren.
7. 40-jarig jubileum MLvC
We hadden gedacht voor onze leden een vegetarische barbecue op Tongelaar te organiseren,
en een wandeling op het landgoed (eventueel met behulp van Brabants Landschap). Maar
Tongelaar is al volgeboekt van april tot november. Daarom kijken we of we iets dergelijks op
Landgoed de Barendonk kunnen organiseren. Henk informeert naar de mogelijkheden. Als het
ook hier niet kan, informeren we bij het Veerhuis.
7a. ‘Lege vergunningen’
We willen de ‘lege’ (niet of niet volledig benutte) vergunningen laten intrekken vanwege
overbelaste gebieden met alle gezondheidsproblemen (fijnstof, stank etc.) van dien. Dit doen
we via politieke partijen in de (nog) 5 gemeenten, die vragen naar het gemeentelijk beleid in
dezen en de stand van zaken. Als een gemeente géén beleid heeft, dan vraagt Ton van Hoof –
op basis van ‘no cure no pay’ – om intrekking, dan wel dient hij handhavingsverzoeken of
verzoeken om aanpassing van vergunningen in, en zo nodig bezwaar en hoger beroep.
Wim schetst met een PowerPointpresentatie de stand van zaken per gemeente. Op de
volgende vergadering bespreken we onze communicatietactiek in deze kwestie.
8. Bladgroen
De nieuwe Bladgroen is zo goed als klaar. We denken na over het thema van de eerste van
volgend jaar, en bespreken dit op de nieuwjaarsborrel.
9. Nieuwsbrief/Website
Niets nieuws te melden.
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10. Vergaderdata 2020
Deze zijn vastgesteld zoals hier onder.
11. Rondvraag
Jan: van de Gedeputeerde Staten hebben we nog steeds geen antwoord gekregen op ons
verzoek om een financiële bijdrage voor onze beoordeling van de omgevingsvergunning van
de Smits Groep Princepeel. Wat doen we? Een herinnering sturen, en duidelijk het
rekeningnummer vermelden waarop ze het geld kunnen storten.
12. Volgende vergadering
Deze is op 14 januari, zelfde tijd en plaats.
13. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 23.10 uur.

Agenda
Zo 5 januari
Di 14 januari
Di 11 februari
Zo 8 maart
Di 10 maart
Vr 27 maart
Di 7 april
Di 12 mei
?? mei
Di 2 juni
Di 7 juli
Di 25 augustus
Di 22 september
Di 20 oktober
Di 17 november
Di 15 december

14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
11.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
??
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

nieuwjaarsborrel
bestuursvergadering
bestuursvergadering
Maasheggenvlechten
bestuursvergadering
ledenvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
jubileumviering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering

Geert en Trudy
De Jachthoorn
De Jachthoorn
Maasheggen Oeffelt
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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