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

VERSLAG van de bestuursvergadering van MLvC d.d. 27 augustus 2019
Aanwezig: Geert, Jan, Harrie en Theo (bestuursleden); Gerard, Gerda, Henk, Marcel, Marjan,
Willy en Wygard (leden); Bert van der Linden en Kees-Willem van Gorkum (RKC LvC).
Afgemeld: Sylvia (bestuurslid); Heidy, Martijn en Wim (leden); Jo Wijnen
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’, St. Hubert.
Rekenkamercommissie Land van Cuijk
De heren van der Linden en van Gorkum zijn lid van de Rekenkamercommissie Land van
Cuijk (die uit 4 leden bestaat). Deze vergadering gaat geheel over het verzoek van deze
commissie aan ons.
Allereerst wordt een beeld geschetst van wat de commissie is en doet.
Ter versterking van de controlerende gemeenteraad dient vanaf 1 januari 2006 elke
Nederlandse gemeente een rekenkamer(commissie) te hebben, alleen of tezamen met (een)
andere (omliggende) gemeente(n). De vijf Land van Cuijkse gemeenten hebben gezamenlijk
één zo’n commissie: de Rekenkamercommissie Land van Cuijk.
Deze Rekenkamercommissie controleert op doelmatigheid, efficiëntie en rechtmatigheid van
het gemeentelijk bestuur. Ze is er voor gemeenteraden, maar óók voor burgers/organisaties (al
doen die laatste nooit een beroep op de commissie). En hoewel ze werkt ten dienste van de
raden, functioneert ze onafhankelijk: ze kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Zo wil de commissie zich verdiepen in het thema ‘duurzaamheid’: hoe wordt dit thema vorm
gegeven door de gemeenteraden in het Land van Cuijk?
Wij hanteren de Brundlandt-definitie voor duurzaamheid, de Land van Cuijkse gemeenten
daarentegen hanteren een beperkt(er) duurzaamheidsbegrip, en kiezen vaak voor
‘gemakkelijke’ oplossingen als zonnepanelen plaatsen of zonneparken (laten) aanleggen. Hun
duurzaamheidsvisie is beperkt tot energie en klimaatadaptatie, er wordt géén aandacht
geschonken aan gezondheidsaspecten, lucht e.d.
Daarnaast is er op gemeenteniveau (te) weinig specialistische kennis bij ambtenaren om
goede plannen te maken, waardoor de plannen te kort schieten. De wil is er (meestal) wel,
maar wat ontbreekt, is een goede communicatie tussen overheid en burgers. De overheid
presenteert plannen, en zegt dan tegen de burgers: zeg er maar wat van, schiet er maar op.
Het is echter veel zinvoller om burgers van meet af aan bij de plannen te betrekken, zoals de
Raamvallei-plannen duidelijk maken. Het draagvlak is dan groter, én er wordt gebruik
gemaakt van (specialistische) kennis die bij burgers of organisaties aanwezig is (soms
opgedaan door het strijden tegen plannen van die overheid).

De Rekenkamercommissie stelt naar aanleiding van het gesprek met ons (en andere
organisaties) een rapport op, dat naar verwachting eind van dit jaar te vinden is op de website
van de commissie: https://www.rkc-lvc.nl.
Nadat de 2 heren van de Rekenkamercommissie rond 21.45 uur naar huis gingen, hebben we
nog een rondvraag gehouden.
Compensatiemaatregelen
Van de gemeente Cuijk hebben we (eindelijk) een lijst met compensatielocaties gekregen. Er
is toegezegd te zullen evalueren of er ook daadwerkelijk gecompenseerd is. Belangrijker nog:
bij elke toekomstige verleende vergunning wordt een compensatieregeling opgesteld waarbij
een bankgarantie vereist is! Een dergelijke regeling zou ook in Grave en Mill en Sint Hubert
worden ingevoerd. Op de volgende vergadering komen we hier op terug.
Niet gebruikte vergunningen
De gemeente Mill en Sint Hubert heeft (nog) niet geantwoord op onze brief met een reactie op
de melding van activiteitenbesluit Z/096162 (Udensedijk 32 in Mill). Geert en Marjan vragen
een gesprek aan bij de gemeente.
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