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Geachte leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, 

 

Wie over de N264 rijdt nabij het dorp Wilbertoord weet wat hem te 
wachten staat. Een indringende stank van de Co-vergister de Princepeel. 
En niet alleen stinkt het al jaren lang, maar we horen van klachten tot op 
vijf kilometer afstand. 

 
Sinds maart 2019 is onze vereniging bezig om te proberen de omgeving 
te beschermen tegen de overlast van deze fabriek, omdat het bevoegd 
gezag dit nalaat. Wij dienden een zienswijze in met 88 punten. 

 
Dit is voor ons een grote en ingewikkelde zaak, maar we zijn het gezien 
onze doelstellingen verplicht. Er vanuit gaande dat ook het 
provinciebestuur de bescherming van de leefomgeving belangrijk zou 
vinden en dat deze zaak veel geld zou gaan kosten hebben wij financiële 
ondersteuning aangevraagd bij het provinciebestuur op 9 april 2019. Na 
herhaalde verzoeken hebben wij eind oktober 2019 een afwijzing 
ontvangen. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nadat wij op basis van de WOB een controlerapport van de 
Omgevingsdienst inzagen, hebben wij op
handhavingsverzoek ingediend (september 2021). Het was in feite copy
paste. En na lang wachten op de besluitvorming moesten we daar een 
jaar later uiteindelijk beroep tegen indienen.

 
Dan komt de bekende truc uit de doos. Er wordt weer e
aangevraagd. En dan kan men zeggen: “Er is zicht op legalisatie en het 
bevoegd gezag hoeft dus niet te handhaven”.

 
De Milieuvereniging Land van Cuijk kan niet anders dan dit opgeven. 
Niet om inhoudelijke redenen, maar om financiële. De overh
eindeloos diepe zakken om zich met het geld van belastingbetalende 
burgers te verzetten tegen de inbreng van een club die zich inzet voor de 
leefomgeving van die burgers. Een leefomgeving, aangetast door een 
bedrijf waar de belastingbetaler voor 
 
Het moest ons even van het hart.

 
Met Milieuvriendelijke groeten,
 

 
 
 
 
 
 
 

Theo Wijnhoven, voorzitter
 
 
 
 
 
Cc: pers 
 

 

  

Nadat wij op basis van de WOB een controlerapport van de 
Omgevingsdienst inzagen, hebben wij op basis daarvan een 
handhavingsverzoek ingediend (september 2021). Het was in feite copy
paste. En na lang wachten op de besluitvorming moesten we daar een 
jaar later uiteindelijk beroep tegen indienen. 

Dan komt de bekende truc uit de doos. Er wordt weer een vergunning 
aangevraagd. En dan kan men zeggen: “Er is zicht op legalisatie en het 
bevoegd gezag hoeft dus niet te handhaven”. 

De Milieuvereniging Land van Cuijk kan niet anders dan dit opgeven. 
Niet om inhoudelijke redenen, maar om financiële. De overh
eindeloos diepe zakken om zich met het geld van belastingbetalende 
burgers te verzetten tegen de inbreng van een club die zich inzet voor de 
leefomgeving van die burgers. Een leefomgeving, aangetast door een 
bedrijf waar de belastingbetaler voor 68 miljoen euro garant voor staat.

Het moest ons even van het hart. 

Met Milieuvriendelijke groeten, 

Theo Wijnhoven, voorzitter   Jan Reijnen, secretaris
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De Milieuvereniging Land van Cuijk kan niet anders dan dit opgeven. 
Niet om inhoudelijke redenen, maar om financiële. De overheid heeft 
eindeloos diepe zakken om zich met het geld van belastingbetalende 
burgers te verzetten tegen de inbreng van een club die zich inzet voor de 
leefomgeving van die burgers. Een leefomgeving, aangetast door een 

68 miljoen euro garant voor staat. 

Jan Reijnen, secretaris 


