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Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bijeenkomst over de Omgevingswet d.d. 8 september 2020 
 
Aanwezig: Geert Verstegen, Harrie van de Wetering, Jan Reijnen, Sylvia van Duijnhoven, 
Theo Wijnhoven (bestuursleden MLvC); Paul Arts, Kees de Bruijn, Doortje Hermens, Gerard 
Hermens, Jan Nabuurs, Henk Teusink, Christ Tielemans, Marcel Derks, Marc Pieterse, Willy 
Thijssen, Wim Verbruggen (leden MLvC); Ferdinand ter Schure (Brabants Landschap), Frank 
van den Dungen, Ruud Merks (Brabants Burgerplatform), Maria Berkers (Stop de Stank 
Deurne), René van den Heuvel (IVN-Grave), Hans van Alphen en Marcel van den Elzen. 
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
Tijd: 20.45 uur – 21.30 uur 
 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst was er in de ene zaal de ledenvergadering van MLvC en 
in een andere zaal een korte cursus Omgevingswet door Frank van den Dungen voor degenen 
die er op 8 september niet bij waren.  
 
Inleiding 
 
Geert leidt deze bijeenkomst in. Er worden in Noord-Brabant twee pilots gehouden met 
betrekking tot de Omgevingswet: één in Deurne, en één in het Land van Cuijk. De ervaringen 
die hier worden opgedaan kunnen dan in de rest van de Provincie (en het land) gebruikt 
worden. 
Waarom een Nieuwe Omgevingswet? Op de website van de overheid staat het volgende: 
Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger 
De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp 
van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld 
woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. 
De Omgevingswet bundelt wetten voor de leefomgeving 
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het 
onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en 
natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen 
van de leefomgeving.  
De Omgevingswet bundelt de wetten voor de leefomgeving 

Van  Naar  

 26 wetten  1 wet 

 60 Algemene Maatregelen van Bestuur  4 Algemene Maatregelen van Bestuur 

 75 ministeriële regelingen  1 Omgevingsregeling 

Samenhangende aanpak van de leefomgeving 
De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor 
lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie 
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bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de 
ontwikkeling van de leefomgeving. 
 
Dit laatste punt, de participatie, is belangrijk: burgers (en ondernemers), wij dus, worden 
voortaan van voren af aan betrokken bij plannen die invloed hebben op onze leefomgeving. 
Maar de ruimte is beperkt, en iedere groepering heeft zijn eigen ideeën. Er moeten criteria 
opgesteld en prioriteiten vastgesteld worden. Die laatste zijn voor ons: transitie landbouw, 
energie, leefbaarheid, biodiversiteit en klimaat (niet noodzakelijk in die volgorde). Onze 
ideeën moeten uitmonden in een presentatie die we aan bestuurders (en anderen) kunnen 
aanbieden. 
Omdat niet alles tegelijk kan, stelt Geert voor twee inhoudelijke bijeenkomsten te houden: één 
over de transitie van de landbouw, en één over de energietransitie. Immers, om als burger te 
kunnen meepraten, moet je wel inhoudelijk enige bagage hebben. Op korte termijn zullen 
deze bijeenkomsten worden voorbereid. Als inleiding op deze twee thema’s heeft Geert 
respectievelijk Ferdinand en Henk gevraagd een korte presentatie te houden. 
 
Transitie landbouw 
 
Voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), tegenwoordig Natuurnetwerk Brabant (NNB) 
geheten, zijn destijds gebieden aangewezen die de ‘natuur’ moesten vormen. Daarbij moet 
onderscheid gemaakt worden tussen Rijks-EHS (met bijdrage van 85% door overheid) en 
Provinciale EHS (met bijdrage van 50% door overheid). Deze gebieden werden met elkaar 
verbonden door ecologische verbindingszones (EVZ). Waar aanvankelijk hiervoor de nodige 
financiële middelen werden gereserveerd, werd dat door de overheid later behoorlijk 
teruggeschroefd (al viel het in Brabant wel mee). 
In 2027 wil de Provincie Noord-Brabant een robuust, aaneengesloten natuurnetwerk 
gerealiseerd hebben. Hiervoor zijn een aantal trekkers (geen tractoren!) actief. In het Land van 
Cuijk is Brabants Landschap trekker voor het gebied rond Tongelaar, de Vilt en de 
Kraaijenbergse Plassen, en Staatsbosbeheer voor het Maasheggengebied. Rond de 
natuurgebieden wil men toe naar natuur-inclusieve landbouw, zodat de landbouw geen 
negatieve invloed (stikstof e.d.) op de natuur meer heeft. En ondernemers, organisaties, 
overheden en particulieren die plannen hebben voor nieuwe natuur kunnen voor 
ondersteuning terecht bij Groen Ontwikkelfonds Brabant.  
Op groenontwikkelfondsbrabant.nl/kaart is te zien waar nieuwe natuur kan worden 
gerealiseerd. 
 
Energietransitie 
 
Als vereniging hebben we ons nooit zo bezig gehouden met energie. Henk heeft zich in de 
materie verdiept, en is nu dus onze kenner. 
De RES (Regionale Energie strategie) geeft opgaven voor de gemeenten aan: hoe zorg je voor 
(duurzame) energie, en waar doe je dat. Voor dat laatste moeten zoekgebieden aangegeven 
worden. Waar kunnen die gevonden worden in het Land van Cuijk, voor wat betreft wind en 
zon? 
 
Wind(molens) 
  
Vanwege (het radarsysteem van) vliegbasis Volkel kunnen windmolens alleen in het uiterste 
noordoosten (bij Katwijk, aan de Maas) en het uiterste zuidoosten (Maasheggengebied ten 
zuiden van Boxmeer) geplaatst worden. Daarom zullen onze gemeente(n) gestimuleerd 
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moeten worden om buiten het Land van Cuijk te zoeken; bijvoorbeeld in de gemeente Oss (al 
is het draagvlak in die gemeente niet zo groot). 
 
Zon(neparken) 
 
Zonnepanelen op daken zijn onze eerste voorkeur. Maar wat als er niet genoeg daken zijn? 
Zonneparken dan maar? Eventueel, maar niet in natuurgebieden, en niet op landbouwgrond 
die nodig is voor de extensivering van de landbouw. Overigens komen er voorlopig toch geen 
grootschalige zonneparken, want die opgewekte stroom kan men (nog) niet kwijt. In Cuijk is 
de gemeente voorstander van een drijvend zonnepark op de Kraaijenbergse Plassen (die 
panelen kunnen mooi met de zon meedraaien). René van den Heuvel doet de suggestie om 
een laddersysteem te ontwikkelen: eerst op daken, vervolgens op… enz., dus een volgorde 
van wenselijkheid ontwikkelen. Deze suggestie nemen we over. Ook Frank van den Dungen 
heeft nog een goede suggestie: als je energie bespaart, hoef je ook minder energie op te 
wekken. 
 
Verder verloop 
 
Zoals eerder aangegeven gaan we avonden organiseren over bovenstaande twee thema’s. We 
nodigen dan mensen (van dorps- en wijkraden?) en deskundigen uit om mee na te denken 
over de landbouwtransitie en de energietransitie. 
 
 
 
Jan Reijnen, secretaris MLvC 


