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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 19 november 2019 
 
Aanwezig: Harrie, Jan, Sylvia en Theo (bestuursleden).  
Afgemeld: Geert (bestuurslid); Henk, Wim en Wygard (leden). 
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 22 oktober 2019 
a. Tekstueel 
 Pagina 2 punt 5.b.4: naast Geert was ook Theo bij het gesprek met wethouder Bollen over 
het intrekken van ‘lege’ vergunningen in de gemeente Sint Anthonis. 
 
b. Inhoudelijk 
 Pagina 1 punt 3.c: ‘Tikkie’ kan nu gebruikt worden. Als we ergens met een stand staan 
bijvoorbeeld, en mensen willen ons financieel steunen maar hebben geen (klein)geld bij zich, 
dan kunnen ze op die manier doneren. 
 Pagina 2 punt 10: er zou worden gewerkt aan problemen met onze website, maar het 
gebeurt wel erg traag. Als de problemen de volgende vergadering nog niet opgelost zijn, 
kijken we uit naar een andere webdesigner.  
 
c. Actiepuntenlijst 
 1276/7: Henk heeft onze visie op zonneparken en windparken op land aan de BMF 
doorgegeven. 
 
4. Financiën  
Niets nieuws te melden. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 19104-19112 
De gemeente Boxmeer heeft (mede) n.a.v. onze visie op het ontwerpbestemmingsplan 
‘Vlaamse Gaai’ erkend dat er wel degelijk een voortoets m.b.t. stikstofdepositie uitgevoerd 
had moeten worden, omdat het plangebied in de nabijheid van een Natua-2000-gebied is 
gelegen. De gemeente laat de ontwikkelaar alsnog deze voortoets uitvoeren, en pas als uit 
deze toets blijkt dat de stikstofdepositie géén belemmering vormt voor de plannen, wordt er 
verder gegaan met de procedure.  
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Verzonden post: 19028-19029 
De gemeente Sint Anthonis had gevraagd om binnen één week onze mening te geven over het 
beleidsplan ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020-2023’; later kregen we er nog een 
week bij. We hebben geantwoord dat we “het in de huidige omstandigheden met de 
stikstofproblematiek niet het goede moment” vinden “om beleidsplannen vergunningen en 
integraal toezicht en handhaving vast te stellen” omdat “er in de komende paar maanden op 
het gebied van wet- en regelgeving fundamentele veranderingen zullen plaatsvinden”. 
Daarom adviseren we “de gemeente om enkele maanden pas op de plaats te maken en de 
wijzigingen van regelgeving dan mee te nemen in aan te passen beleidsplannen”. 
 
b. Zwart/witboek 
 De Gelderlander wordt hoe langer hoe meer een pulpblaadje: wél aandacht voor 
pulpnieuws, maar ingezonden brieven die hier op reageren niet plaatsen (noch in de gedrukte 
noch in de digitale krant). Het abonnement maar opzeggen? Nog niet. Als wij iets te melden 
hebben doen we dat (voorlopig) voortaan alleen nog in de weekbladen. 
 Naar de door Brabants Burgerplatform georganiseerde samenspraak over stikstof op 25 
november in Oirschot gaan Geert, Theo en Wim. 
 Marjan heeft een link doorgegeven naar een het rapport ‘Inzichten stikstofdepositie op 
natuur’ dat opgesteld is door 3 onderzoekers van de universiteit Wageningen. Hierin wordt 
het stikstofprobleem geschetst en ingegaan op effecten van mogelijke oplossingen. We 
bekijken nog of we deze link doorsturen naar onze leden. 
 De advocaten van het proces ‘De Staat Gedaagd’ (de een vanuit het bestuursrecht, de 
ander vanuit het civielrecht) zitten nog niet op één spoor voor wat betreft de te volgen tactiek.  
 In de gemeente Sint Anthonis hebben de burgerwetenschappers de sensoren om fijnstof te 
meten zo goed als klaar. Vóór het eind van dit jaar zal het communicatienetwerk – waarbij 
alle sensoren onderling verbonden zijn – in de lucht zijn (vreemde woordspeling), zo is de 
verwachting. 
 Op 4 december hebben Henk en Wygard met wethouder Stoffels en het hoofd Ruimte 
van de gemeente Cuijk een gesprek over de evaluatie van de natuurcompensaties. 
 Stand van zaken m.b.t. het intrekken van lege vergunningen:  

- Boxmeer: SP gaat vragen indienen. 
- Cuijk: GroenLinks heeft vragen ingediend. 
- Grave: VPG heeft vragen ingediend. 
- Mill en Sint Hubert: we wachten eerst de ontwikkelingen rond Udensedijk 32 (waar 

we om intrekking van de lege vergunning gevraagd hebben) af, alvorens (verdere) 
vragen in te dienen. 

- Sint Anthonis: geen vragen ingediend. De gemeente monitort de lege vergunningen 
volgens de provinciale afspraken (Integraal Toezicht Veehouderijen, ITV), welke 
voldoende zijn. Er zijn al verschillende intrekkingsverzoeken ingediend. 

 
6. Nieuwe financiële bronnen 
Geen nieuwe kunnen bedenken of aanboren. 
 
7. Bladgroen 
De kopij is klaar, de artikelen gaan naar Marie-José die de opmaak verzorgt en het blad laat 
drukken. Vóór Kerstmis moeten onze leden het blad in huis hebben. 
 
8. Nieuwsbrief/Website 
Zoals eerder vermeld gaan we eens voorzichtig rondkijken naar een andere webdesigner. 
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9. Rondvraag 
Jan: doen we nog iets met ons 40-jarig jubileum in 2020? Theo heeft een idee wat we zouden 
kunnen doen. Dit idee bespreken we verder op de volgende vergadering. In de tussentijd 
bekijken de aanwezigen op deze vergadering hoe we dit idee zouden kunnen invullen. Om 
ook andere ideeën aan bod te laten komen, vermeld ik hier niet wat Theo’s idee is. 
 
10. Volgende vergadering 
Deze is op 17 december, zelfde tijd en plaats. 
 
11. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
 
 
 
Agenda 
Di 17 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Zo 5 januari 14.00 uur nieuwjaarsborrel               Geert en Trudy  
  
Jan Reijnen, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


