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VERZONDEN 10 AU6. 2022 
Geachte heer Van Hoof, 

Voorwerp van bezwaar 
Bij besluit van 14 januari 2022 hebben wij besloten om het door u namens de Milieuvereniging Land 
van Cuijk en de heer ir. M.J.M. Pieterse ingediende verzoek om handhaving af te wijzen. Het betreft 
een verzoek om handhaving in verband met een groot aantal overtredingen die, volgens u, zijn 
geconstateerd bij het mestverwerkingsbedrijf 'B.V. Landgoed De Princepeel' aan de Volkelseweg 57 
te Wilbertoord, gemeente Land van Cuijk. 

Tegen dit besluit is op 24 februari 2022 bezwaar gemaakt door: 
De heer ir. A.K.M. van Hoof werkzaam bij Van Hoof Advies ug, 
- namens de Milieuvereniging Land van Cuijk, Beerseweg 10 te Mill, 
- alsmede namens de heer ir. M.J.M. Pieterse, Arubaweg 5 te Mill 
(hierna: bezwaarmakers). 

Hoorzitting 
Bezwaarmakers zijn in de gelegenheid gesteld hun bezwaargronden nader toe te lichten tijdens een 
op 13 juni 2022 gehouden hoorzitting van de Hoor- en Adviescommissie. 
Bezwaarmakers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Advies van de commissie 
De hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften heeft op 14 juli 
2022 een schriftelijk advies uitgebracht (zaaknummer BZW.22.028.001). Het advies is bij dit besluit 
gevoegd en maakt onderdeel uit van dit besluit. 

De commissie adviseert ons college de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. 



Besluit 
Gelet op bovenstaande overwegingen hebben wij overeenkomstig het advies van de Hoor- en 
Adviescommissie besloten: 
• de bezwaren van bezwaarmakers ongegrond te verklaren; 
• het bestreden besluit in stand te laten. 

Voor de motivering van dit besluit verwijzen wij naar het advies van de commissie, dat onderdeel 
uitmaakt van dit besluit, en naar ons besluit van 14 januari 2022. 

Proceskosten 
Bezwaarmakers hebben gevraagd om vergoeding van proceskosten. Toekenning hiervan is mogelijk 
als sprake is van het herroepen van het bestreden besluit wegens een aan ons te wijten 
onrechtmatigheid. Hiervan is in dit geval geen sprake. Wij hebben daarom besloten om geen 
proceskostenvergoeding toe te kennen. 

Bekendmaking 
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan: 
Van Hoof Advies ug 
De heer A.K.M. van Hoof 
Postbus 41 
6590 AA GENNEP 

Om er zeker van te zijn dat dit besluit u bereikt, wordt dit besluit zowel per aangetekende post, als 
per gewone post verzonden. 

Beroep 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen op grond van artikel 8:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 
De beroepstermijn begint te lopen op de dag na de bekendmaking van dit besluit. 

Voorlopige voorziening 
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom 
mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige 
voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het 
schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde 
om zo'n voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang. 

Zowel voor het instellen van beroep, als voor het vragen van een voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. 
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Heeft u nog vragen? 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met mevrouw S. van Hoof of de heer M. de Laat, bereikbaar via telefoonnummer 
088-7430 000. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met een collega-jurist van het team Juristen 
van de ODBN, via het telefoonnummer (088) 7430 000. Of u kunt uw vragen onder vermelding van 
het zaaknummer e-mailen naar info@odbn.nl. 

Bij correspondentie graag ons kenmerk Z/169556 vermelden. 

Met vriendelijke groet, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

De heer J. Lenssen 
Algemeen directeur 
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