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Geachte leden van Gedeputeerde Staten,
Op 9 april stuurden wij u, via Brabantloket, onderstaande brief:
Als betrokken inwoners uit het Land van Cuijk zijn wij als decennia bezig om onze
leefomgeving te beschermen. Dit vanuit de Milieuvereniging Land van Cuijk. Zie
verder mlvc.nl. In ons werkgebied hebben wij veel te maken met de veehouderij en
allerlei daarbij behorende verschijningsvormen. Eén van die verschijningsvormen
wordt gevormd door de mestfabrieken en één daarvan is die van de Smits Groep
Princepeel in Wilbertoord in de gemeente Mill en Sint Hubert.
Met betrekking tot dit bedrijf is door u een verandering van de omgevingsvergunning
verleend aan de inrichting gelegen aan de Volkelseweg 57 te Wilbertoord. Als
vrijwilligersorganisatie ervaren wij een voortschrijdende regelgeving die het gevolg is
van de afweging van maatschappelijke belangen. Voor alle betrokkenen zijn de
gevolgen van die regelgeving een last. Overheden moeten investeren in de eigen
organisatie om voldoende recht te kunnen doen aan die regels. De beoordeling van
een aanvraag vraagt om actuele kennis. Een ondernemer roept daarvoor juridische
hulp in omdat specifieke kennis om professionele deskundigheid vraagt.
Vrijwilligersorganisaties zoals de onze zijn meer afhankelijk van overheden want zij
ontberen de financiële middelen voor die professionele deskundigheid. Alle
betrokkenen hebben er recht op dat de overheid, in onderhavig geval middels de
Omgevingsdienst Brabant Noord Oost, een adequate beoordeling van de aanvraag
kan uitvoeren. In de zaak van de omgevingsvergunning voor de mestverwerking op
Volkelseweg 57 in Wilbertoord hebben wij de indruk dat de overheid onvoldoende in
staat is gebleken om recht te doen aan de andere belangen dan die van de
ondernemer. Voor onderbouwing van die bewering verwijzen we u naar de
zienswijze die we als bijlage toevoegen.

Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden.
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Om de afwikkeling van deze vergunningaanvraag evenwichtig te laten verlopen,
dient er een balans te zijn tussen kennis en financiën aan beide kanten van het
krachtenveld. Ook de ondernemer, met wie wij met enige regelmaat constructief
overleg voeren, snapt dat.
In eerste instantie hebben wij dus een globale offerte gevraagd aan een ter zake
kundig adviesbureau. Het begrote bedrag komt op €10.000, - Zoveel geld hebben wij
niet.
Daarom verzoeken wij u om ondersteuning. Graag ontvangen wij van u een eerste
reactie.
Deze brief kreeg kenmerk 63735395, en op 11 april kregen we via Brabantloket te
horen dat ons verzoek “niet binnen de gestelde 5 dagen” behandeld kon worden.
Maar “De te verwachten behandel termijn is gesteld op 5 - 10 dagen. U ontvangt zo
spoedig mogelijk bericht”.
Tot op heden hebben we echter nog steeds geen bericht van u mogen ontvangen.
Zouden we dat nu wel binnen 10 dagen kunnen krijgen?

Met vriendelijke groet,

Jan Reijnen,
Secretaris Milieuvereniging Land van Cuijk
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