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Geacht gemeenteraadslid  
 
Op woensdag 25 maart 2020 is door de gemeente Mill en St. Hubert de conceptverordening 
De Kuilen 2020 gepubliceerd. 
 
In onze zienswijze hebben wij onze bezorgdheid uitgesproken over de 
ontwikkelingsmogelijkheden zoals genoemd en bedoeld in de Conceptverordening De kuilen 
2020. 
 
De Milieuvereniging Land van Cuijk heeft, als belanghebbende organisatie vanwege haar 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van onderhavig gebied, aangegeven dat zij vormen van 
intensief recreatief (mede)gebruik, waaronder lawaaisporten en grootschalige evenementen, 
onwenselijk acht en de gemeente Mill en St. Hubert deze in haar verordening nadrukkelijk 
dient uit te sluiten.  
 
Het verbaast de Milieuvereniging Land van Cuijk dan ook in hoge mate dat, ondanks eerdere 
stellingen en uitspraken van Bestuurlijk Mill en St. Hubert, ten aanzien van eerdere versies 
van het Kuilenplan om onder andere lawaaisporten uit te sluiten, onderhavig plan alsnog de 
mogelijkheid biedt deze toe te staan. Onze aanbevelingen en die van andere organisaties en 
personen worden in de Conceptverordening niet gevolgd. De aanvullingen uit hoofdstuk 6, 
Evenementen, van de Conceptverordening De Kuilen 2020, laat hierbij niets te wensen over.  
 
Naar verwachting wordt in juni 2020 de conceptverordening De Kuilen 2020, aan de Raad 
van de gemeente Mill en St. Hubert, voor goedkeuring, aangeboden. Uw fractie beslist 
derhalve mede over de borging van de kwaliteiten en de toekomst van onderhavig gebied. 
Wij hopen onze bezorgdheid terug te vinden bij de besluitvorming over de 
Conceptverordening ‘De Kuilen 2020’, en dat uw fractie onze reactie mee laat wegen bij de 
vaststelling hiervan. Democratische besluiten zijn niet gebaat bij het principe, ‘het er snel 
even doorheen drukken’. Democratische besluiten worden genomen tegen het licht van en 
rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en het in 
wording zijn van ‘onze’ toekomstige gemeente Land van Cuijk. Dit zou, in de visie van de 
Milieuvereniging Land van Cuijk, Bestuurlijk Mill sieren. 
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Wij zijn ons ervan bewust dat de gestelde inspraakdatum van 17 april 2020 is gepasseerd. 
Geenszins ligt het in onze bedoeling processen te frustreren of onderhavig plan anderszins 
negatief te beïnvloeden. Integendeel! Helaas is onze betrokkenheid, met een democratische 
inbreng als inzet, immers uitgesloten. In het eerdere concept van onderhavig plan heeft de 
Milieuvereniging Land van Cuijk haar ongenoegens hieromtrent reeds kenbaar gemaakt. Een 
datum, als gestelde limiet voor reactie, is dus voor de Milieuvereniging Land van Cuijk niet 
langer van belang. Het coronavirus als excuus om geen informatiebijeenkomst te 
organiseren, doet aan onze stelling eveneens niet af. 
 
Dank u wel voor uw belangstelling en hopend op een doordacht en wijs Besluit.  
 
Hoogachtend, 
 
Namens de Milieuvereniging Land van Cuijk, 
 
 
 
Jan Reijnen, secretaris 
 
 


