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Geachte Leden van de gemeenteraad, 
 
De mogelijke ontwikkeling van een camping in onze kwetsbare Kuilen heeft 
veel losgemaakt. Nog nooit kwam een zo brede burgergroep in opstand tegen de 
gemeente Mill om te kiezen voor natuur i.p.v. de economie.  
Er zullen dan ook weer veel reactie komen op de “verbrede reikwijdte de 
Kuilen”. Al dan niet juridisch doortimmerd.  
Dat de biodiversiteit zwaar onder druk staat behoeft hopelijk geen betoog meer. 
Twee aspecten in de soortenteruggang die een rol spelen is de teruggang van 
leefgebied en de belasting met stikstof.  
Het viel ons dan ook tegen toen we hoorden van het principebesluit van het 
gemeentebestuur om de camping een kans te geven. De reactie was massaal.  
 
In de publicatie lezen wij:  “ Doel van het plan is ruimte bieden en richting 
geven aan de organische ontwikkeling van het gebied tot een veilig, 
gezond, duurzaam en aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied.”  
Kunt U aangeven welke definitie van duurzaamheid U hanteert? In de 
Toelichting 33 keer vermeld, maar geen definitie.  Waar kunnen wij die 
terugvinden? De Milieuvereniging Land van Cuijk hanteert de Brundtland 
definitie. Kunt U zich daarin ook vinden? Dit noopt temeer omdat het plan 
zou moeten bijdragen “aan innovatieve ontwikkelingen en voldoende 
aannemelijk is dat uitvoering ervan bijdraagt aan het bestrijden van de 
economische crisis en aan de duurzaamheid.’ Kunt U aangeven hoe het 
plan bijdraagt aan WELKE economische crisis? En wederom: wat definieert 
u als duurzaamheid? In het Meerwaardenplan van de Kuilen, dat via de 
afwijkings- en wijzigingsbevoegdheid gelinkt is, spreekt U van People, 
Profit en Planet. Het Planetdeel daarin is absoluut onvoldoende en gaat 
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volledig voorbij aan de biodiversiteit en ook in Mill is er een 
biodiversiteitscrisis.  U noemt een gebiedsgerichte insteek in dit genoemde 
plan als onderdeel van People. U kijkt rond. De ruim 4000 handtekeningen 
tegen de ontwikkeling die op termijn mogelijk zou zijn, zijn u wellicht 
ontgaan. 
Juist het niet definiëren van het begrip duurzaamheid heeft geleid tot de 
lege retorische huls in Nederland waar we nu de wrange vruchten van 
plukken. Het verzoek tot definiëring zou door sommigen afgedaan kunnen 
worden als zwevering. Niets is minder waar. Het niet nauwkeurig 
omschrijven heeft geleid tot een eindeloze fragmentatie van de 
regelgeving met de huidige schade als gevolg.  
Wij menen dat U ons tot een gemotiveerd antwoord verplicht bent – niet 
alleen juridisch, maar ook moreel – omdat ook de provincie Brabant hier 
naar verwijst.  
https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/duurzaamheid/duurzaamheid
scan 
 
Graag vernemen wij of U bij nieuwe ontwikkelingen in de Kuilen deze 
systematiek als werkmodel wilt nemen. Ook vragen wij u het toestaan van 
een camping expliciet op te nemen als een strijdige ontwikkeling. 
 
Verder maken wij ons dus zorgen om de vermesting van dit natuurgebied. 
Een van oorsprong gebied van zeer arme zandgronden. De bijgevoegde 
afbeelding van dit gebied met uitsluitend bramen, geeft aan wat  
het probleem ook in dit gebied is. Oplossing van dit probleem ligt zeker ook op het 
bordje van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Door duurzaamheid concreet te 
definiëren, kunt u hier een bijdrage aan leveren. 
 
In het plan treffen wij met enige regelmaat de term “geen onevenredige schade of 
belemmering”aan. Dit geeft soms een vrijbrief tot aantasting. Als u weet wat 
onevenredige schade is, weet u ook wat evenredige schade is. Kunt u ons een 
aantal voorbeelden geven en inzicht in hoe u dit kwantificeert. Dit moet de omgeving 
van een activiteit de noodzakelijke rechtsbescherming geven.    
 
  

Tot slot verzoeken wij U om de zienswijze die door Natuurmonumenten is 
ingediend, hier als ingesloten te beschouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Milieuvereniging Land van Cuijk 
 
Jan Reijnen, secretaris 
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