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

VERSLAG van de (digitale) bestuursvergadering van MLvC d.d. 18 januari 2022
Aanwezig: Geert, Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden); Marcel, Tonnie, Willy en
Wygard (leden).
Afgemeld: Henk en Maiken (leden).
Plaats: bij ieder thuis, achter PC of laptop.

1. Opening
Theo opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Vaststellen agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Opmerkingen over de notulen van 21 december 2021
a. Tekstueel
Geen opmerkingen.
b. Inhoudelijk
 Pagina 1, punt 3.b.1: het door IVN Maasvallei toegezegde bedrag is nog steeds niet
binnen.
 Pagina 1, punt 3.b.2: het college van GS heeft betreffende de kwestie Hoekstraat in
Rijkevoort een besluit genomen (hoewel er onderling inhoudelijk van mening verschild
wordt); er wordt nu overlegd met dit college en dat van de gemeente Land van Cuijk.
 Pagina 1, punt 3.b.3: er is een ‘politiek groepje’ van 9 mensen binnen onze vereniging –
divers, en verdeeld over de gemeente - die de politieke ontwikkelingen van onze gemeente
gaat volgen en de gemeente en het college zo nodig gaat bevragen.
 Pagina 1, punt 3.b.4: Jan zorgt voor een machtiging voor de buurtbewoners van
Meisevoort 5 in Gassel (waar plannen zijn voor een grootschalig onderkomen voor
arbeidsmigranten).
 Pagina 2, punt 6.b.2: Jan overlegt met Leni Koot hoe we kapvergunningen gaan
aanpakken.
c. Actiepuntenlijst
 1367: de workshop ‘God in de supermarkt’ wordt nog steeds gegeven; als de coronapandemie over is, gaan we deze mogelijk (buiten) organiseren.
 1368: onze leskisten staan in een kast op de basisschool in Sint Hubert. Jan overlegt met
Ellen of we ze hier houden, of eventueel (een aantal die niet meer aangevraagd worden)
weggeven.
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 1371: we proberen niet langer de adressen van de raadsleden te achterhalen, maar geven
een van de hulp-griffiers, pardon: raadsadviseurs, de nodige exemplaren van Bladgroen om
aan de raadsleden te geven.
4. Financiën
 We hebben een spontane donatie gekregen voor onze zaak tegen de betoncentrale in
Boxmeer.
 Onze financiële positie is vorig jaar minder rooskleurig geworden, maar is niet penibel.
5. Nieuwe financiële bronnen
Wederom geen nieuwe kunnen aanboren.
6. Mededelingen
a. Post
Ontvangen post: 21157-21162
Verzonden post: 22001
b. Zwart/witboek
 De Flessenhals in Oeffelt krijgt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierop kunnen
geen officiële zienswijzen worden ingediend, maar officieuze opmerkingen ‘worden wel
meegenomen’, zo is toegezegd. Volgens Sylvia gaat zo’n NRD vooraf aan een MER. Zij
bekijkt deze notitie, en geeft aan Geert en Willy door wat zij aan de ambtenaren moeten
vragen.
 De betreffende gedeputeerde wil niet zeggen dat de recreatieplannen voor De Kuilen niet
kunnen. Geert stuurt een reactie.
 In Oeffelt zijn bomen gekapt, en dreigen er nog meer gekapt te worden. Enkele
beschermde bomen staan niet op de nominatie om gekapt te worden, maar buurtbewoners zijn
daar nog niet zo zeker van, en hebben onze hulp ingeroepen. We hebben aangegeven wat ze
zelf kunnen doen, en zullen ze ondersteunen indien nodig.
 Tussen Sambeek en Boxmeer dreigt uitbreiding van varkensstallen, recht tegenover een
woonwijk. Ook hier kijken we samen met buurtbewoners wat hier tegen te doen.
 Ons verzoek om handhaving bij een (mest)bedrijf aan de Volkelseweg in Wilbertoord is
afgewezen. Geert vraagt Ton van Hoof een offerte voor het eventueel indienen van een
bezwaar (als dat juridisch lonend is voor ons).
7. Meten is weten (ammoniak-meting)
Het RIVM meet in samenwerking met de burgerwetenschappers uit Sint Anthonis sinds een
half jaar de ammoniakconcentratie op enkele locaties in Sint Anthonis. De gemeten waarden
liggen boven het gemiddelde in Nederland. Deze meetgegevens staan op de website van het
RIVM (https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/, klik op gemeente Sint-Anthonis en op de
component die je wilt inzien). Maar wat gebeurt er met deze meetgegevens? Als burgers
metingen verrichten, dan verdwijnen deze gegevens haast altijd onder in de la, en wordt er
geen actie ondernomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan; alleen bij
wetenschappelijke (d.w.z. door erkende wetenschappers verrichte) metingen volgt actie.
Het bureau Blauw certificeert deze ammoniakmeting. Zij gebruiken hiervoor “ammoniakbuisjes” die elke maand worden verzameld en in een laboratorium worden onderzocht. De
resultaten bevatten de ammoniakconcentratie op dat punt. Het bureau stelt maandelijks 5 tot 8
ammoniakbuisjes ter beschikking, die de burgerwetenschappers dan elke maand op 5 tot 8
locaties plaatsen. Het project gaat ongeveer 1 jaar duren. De burgerwetenschappers mogen de
locaties zelf bepalen, die dus niet persé in het Land van Cuijk hoeven te liggen. Echte
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ammoniakmetingen zijn schaars en de gegevens waarmee de overheid werkt zijn veelal
gemodelleerd. Meten is weten en bij voorkeur met een gecertificeerde methode. Resultaten
zijn dan uitstekend te gebruiken in procedures en om publiekelijk te maken. Deze buisjes zijn
echter niet gratis; zijn wij bereid een deel van de kosten op ons te nemen? We wachten een
offerte af.
Tonnie heeft bij Team Lokaal aangekaart om de gemeente Land van Cuijk bij het Schone
Lucht Akkoord aan te laten sluiten, en bepleit verder een gebiedsgerichte aanpak met de
gemeenten Venray en Deurne, want luchtverontreiniging houdt niet op bij de gemeentegrens.
8. Omgevingswet
Onder voorbehoud dat corona geen roet in het eten gooit is de volgende bijeenkomst in het
kader van de Omgevingswet op 9 februari. Het moet fysiek mogelijk zijn samen te komen,
een digitale bijeenkomst komt er niet. Geert wil wél Omroep Brabant, of eventueel TV Land
van Cuijk inschakelen.
9. Aanpassing website
Harrie is al begonnen de ‘oude’ gemeenten van de website te halen en teksten aan te passen
naar de nieuwe situatie. Wel moet nog een verwijzing naar de Brundtland-definitie op de
website komen. Sylvia schrijft een kort artikeltje hierover, en Harrie plaatst deze op onze
website.
10. Bladgroen
De eerste Bladgroen van dit jaar is naar verwachting in de eerste week van februari gedrukt.
In de tweede Bladgroen komen artikelen van Kees die niet meer in de bomenspecial van vorig
jaar konden, aangevuld met artikelen van Geert die deel uitmaken van een reeks (het eerste
deel van deze reeks verschijnt in de eerste Bladgroen van 2022).
11. Bomenproject MLvC
Alleen de (15?) kernen die zich aangemeld hebben voor een boom krijgen er een. Het planten
ervan vereist het nodige graafwerk door leden van onze vereniging, aangezien de meeste
dorpsraden het laten bij het aanwijzen van een plantplaats.
12. Rondvraag
Wygard: wil ieder bij een schriftelijk (online) verzoek om handhaving er duidelijk boven
zetten VERZOEK TOT HANDHAVING, anders wordt het als een melding weggelegd, en er
(dus) niets mee gedaan.
Theo (namens Henk): doen we iets met/tegen het reactiveren van vliegbasis De Peel? Nee,
daar ontbreekt ons de tijd voor. Sylvia wil wel nagaan of er een natuurbeschermingsvergunning is.
13. Volgende vergadering
Deze is op 15 februari, zelfde tijd. Indien mogelijk weer in De Jachthoorn, anders weer achter
laptop/pc.
14. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.05 uur.
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Agenda
Wo 9 februari
Di 15 februari
Di 15 maart
Vr 1 april
Di 12 april
Di 10 mei
Di 7 juni
Di 5 juli
Di 6 september
Di 4 oktober
Di 1 november
Di 29 november
Di 20 december
??
??

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
20.00 uur
20.00 uur

infoavond gezondheid
De Jachthoorn (onder voorbehoud)
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
ledenvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
bestuursvergadering
De Jachthoorn
infoavond energietransitie
infoavond natuur en landbouw

Jan Reijnen, secretaris
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