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Geacht college,

De Milieuvereniging Land van Cuijk is een vrijwilligersorganisatie die al veertig jaar
bezig is de leefomgeving in dat Land van Cuijk te beschermen. Eén van de
problemen waar we mee te maken hebben is de mestproblematiek.
Door u is aan een bedrijf in de gemeente Mill en St. Hubert een ontwerpbeschikking met zaaknummer Z/009620 - verleend, die betrekking heeft op de verandering van
de omgevingsvergunning van de mestfabriek. Wij hebben een zienswijze ingediend
en gesteld dat de aanvraag in zijn huidige vorm niet ontvankelijk is (JR1904, d.d. 21
maart 2019). Dit hebben we ondersteund met 88 argumenten.
Enkele weken later (JR 1905, d.d. 9 april 2019) hebben we u geschreven dat, om tot
een afgewogen verdere beoordeling van de aanvraag te komen, specifieke kennis
vereist is, die niet vanzelfsprekend aanwezig geacht mag worden te zijn bij een
vrijwilligersorganisatie. We hebben daarom bij een ter zake kundig adviesbureau een
globale offerte gevraagd: €10.000,-. Zoveel geld hebben we niet, en derhalve hebben
we - via Brabantloket - een verzoek tot financiële ondersteuning bij u ingediend.
Op 11 april 2019 kregen we via Brabantloket te horen dat ons verzoek (dat kenmerk
63735395 gekregen heeft) “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”. Dat bericht is echter nooit gekomen.
Dus stuurden we u op 23 juni 2019 (JR1908) een herhaald verzoek. Ook hier kwam
geen antwoord op. We gaven niet op, en op 28 januari 2020 (JR2001) verzochten we
nogmaals om financiële ondersteuning, ditmaal met bijkomend verzoek om, in geval
van een negatief besluit, de reden(en) voor weigering aan te geven. Ook deze brief
bleef onbeantwoord.
Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden.
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Als laatste hebben we op 4 juni jl. maar een factuur ingediend (factuurnummer 20206), maar ook hier hebben we geen enkele reactie op ontvangen.
We vinden het niet vanzelfsprekend dat u aan ons verzoek om financiële
ondersteuning voldoet, maar een antwoord op ons verzoek en een reactie op die
andere brieven mogen we toch wel verwachten?
Hopelijk neemt u dit keer wél de moeite om ons te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jan Reijnen, secretaris MLvC
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