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Notulen 22 oktober 2019 
 

Milieuvereniging Land van Cuijk           
        -al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu- 
 
 
VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 22 oktober 2019 
 
Aanwezig: Geert, Jan R., Harrie, Sylvia en Theo (bestuursleden); Henk, Marcel, Tonnie, 
Willy, Wim en Wygard (leden).  
Afgemeld: Jo Wijnen.  
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert. 
 
1. Opening 
Theo opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd wordt punt 10a: Intrekken vergunningen. 
 
3. Opmerkingen over de notulen van 24 september 2019 
a. Tekstueel 
Geen opmerkingen. 
 
b. Inhoudelijk 
Geen opmerkingen. 
 
c. Actiepuntenlijst 
1274: Harrie heeft de mogelijkheden van ‘Tikkie’ onderzocht: het is mogelijk voor ons, maar 
er moeten nog een aantal handelingen verricht worden voordat we hier gebruik van kunnen 
maken. 
 
4. Financiën  
We zijn financieel gezond, en kunnen daarom geldelijk bijdragen aan ‘De Staat gedaagd’, om 
een principe-uitspraak uit te lokken inzake stank. 
 
5. Mededelingen 
a. Post 
Ontvangen post: 19085-19103 
Het verzoek van de BMF om onze mening te geven over zonneparken en windparken op land 
stuurt Jan door naar Henk, die deze enquête zal invullen. 
Verzonden post: 19026-19027 
 
b. Zwart/witboek 
 Brabant-breed wordt geïnventariseerd hoeveel pesticiden en medicijnen in het 
oppervlaktewater komen. Daarnaast hebben we bij Waterschap Aa en Maas gevraagd om een 
overzicht van verleende en aangevraagde vergunningen ingevolge de Waterwet voor het 
brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam door mestverwerkingsinstallaties.` 
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 De avond op 25 september in Wanroij over ‘onze lucht, uw gezondheid’ trok zo’n 200 
mensen. De inleidingen van PvdA-statenlid Stijn Smeulders (over minder vee en 
mestfabrieken) en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht Dick Heederik (over fijnstof en 
ziektekiemen) waren goed te volgen, het verhaal van Teus Hagen (Behoud de Parel) over zelf 
meten van fijnstof was te technisch. De meeste aanwezigen bleven ook het tweede deel van de 
avond, waarop men in gesprek kon met de inleiders, met medici, regionale politici en mensen 
van de BMF en de MLvC. Hier werden de nodige dwarsverbanden gelegd. 
 Eind september heeft Geert samen met Yvette Osinga (medewerker duurzame landbouw) 
van de BMF in Antwerpen gesproken over hoe zaken aan te pakken, en waar op te letten. 
 Op 29 oktober heeft Geert een gesprek met wethouder Bollen over het intrekken van 
‘lege’ vergunningen in de gemeente Sint Anthonis. 
 In de gemeente Sint Anthonis gaat actief op fijnstof e.d. gemeten worden. Studenten van 
Fontys Hogeschool gaan meetsensoren bouwen, en de groep burgerwetenschappers (o.a. 
Tonnie en Harrie) bouwt ook meetinstrumenten. 
 
6. Nieuwe financiële bronnen 
Naast ‘Tikkie’ (nog) geen bronnen gevonden. 
 
7. Compensatiemaatregelen gemeenten Land van Cuijk 
De gemeente Cuijk zou van alle vergunningen met natuurcompensatie nagaan of er ook 
daadwerkelijk gecompenseerd is. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. Maar het beleid wordt 
wel aangepast: bij elke toekomstige verleende vergunning wordt een compensatieregeling 
opgesteld waarbij een bankgarantie vereist is (en vanwege de – nog – ambtelijke 
samenwerking zou deze regeling óók in Grave en Mill c.a. worden ingevoerd). In december 
wordt er opnieuw gesproken met de gemeente Cuijk, tot die tijd doen we even niets. 
 
8. Kerstborrel  
De kerstborrel wordt een nieuwjaarsborrel: op zondag 5 januari van 14.00 tot 17.00 uur bij 
Geert en Trudy. Jan vraagt wie hierbij aanwezig zal zijn. 
 
9. Bladgroen 
De laatste Bladgroen van dit jaar wordt een goed gevulde. De deadline is 15 november, zodat 
het blad vóór Kerstmis bij de leden kan zijn. 
 
10. Nieuwsbrief/Website 
De opvolger van Stefan reageert laks op onze verzoeken om problemen met de website op te 
lossen. Maar uitkijken naar iemand anders? 
 
10a. Intrekken vergunningen 
Wim wil zich (gelukkig) bezig gaan houden met het probleem van de ‘lege’ vergunningen, en 
vraagt alle 5 de gemeenten in het Land van Cuijk naar hun beleid omtrent het intrekken van 
vergunningen. Dit doet hij, bijvoorbeeld, via politieke partijen.  
 
11. Rondvraag 
Willy: zal de aanpassing van de N264 bij/in Sint Hubert vrachtwagens ontmoedigen om door 
Sint Hubert te rijden? Waarschijnlijk niet. 
 
12. Volgende vergadering 
Deze is op 19 november, zelfde tijd en plaats. 
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13. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
 
 
 
Agenda 
Di 19 november 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Di 17 december 20.00 uur bestuursvergadering De Jachthoorn 
Zo 5 januari 14.00 uur nieuwjaarsborrel               Geert en Trudy  
  
Jan Reijnen, secretaris 
 


