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Aanwezige leden: Marco Hesp, Huub Geuijen, Ellen Jacobs, 
Lisa Reintjes, Pieter vd Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs, Frenk 
Peeters 
Gasten: Wethouder Rudy Tegels, wethouder Thijs Kuipers, 
Piet Swinkels, Peter Janssen, Ger Janssen, Mathieu Tacken, 
Hay van Lipzig, Nico Janssen, Paul Janssen 
Afwezig m.k.:  
Afwezig z.k.: Tom Faessen 
Notulist: Ellen Jacobs  
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Mestverwerkingsbedrijf 

Willems 
Vergunningaanvragen blijven 
volgen 

Allen Altijd  

2      
3      
4      
5      

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Geen bericht van verhindering.  
Een speciaal welkom aan de wethouders Kuipers en Tegels en aan een delegatie van de buurt 
(Hoebertweg, Nieuwe Peeldijk, Hofweg). 
 
 
02. Mededelingen  
Wethouder Tegels zal zich eerder excuseren, daar hij nog naar een andere bespreking moet. 
 
03. Mestverwerkingsbedrijf Willems 
Ger Janssen geeft aan dat het een groot gemiste kans is dat Theo en Henk Willems niet 
aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. 
De agenda zoals verstuurd door de gemeente wordt gevolgd behalve de presentatie van de 
firma Willems. Een voorstel rondje wordt gemaakt onder de aanwezigen. 
 
Wethouder Thijs Kuipers gaf de juridische verhouding aan hoe deze liggen bij de gemeente. 
De gemeente moet zich houden aan bepaalde processen, welke verklaard werden door de 
wethouder. Algemene regels zijn er om aan te houden en vergunningen worden getoetst aan 
het kader. Als het mogelijk is wordt er een vergunning verleend. 
 
De rol van de gemeente in deze zaak is het vaststellen het bestemmingsplan. 
Vergunningverlening boven een bepaalde grootte ligt bij de Provincie. Vergunning, toezicht en 
handhaving bij mestverwerkingsbedrijf Willems ligt in dit geval bij de Provincie. De afdeling 
Toezicht en Handhaving van de provincie houdt zich bezig met het toetsen van de regels en 
handhaving en gaat de regels controleren en handhaven. 
 Het RUD Limburg-Noord (Regionale Uitvoerings Dienst) is de gemeenschappelijke regeling de 
15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg die op inhoud en beleid 
samenwerken. Zij zijn het uitvoerend orgaan. Vergunningverlening mag niet bij dezelfde 
afdeling liggen als waar de aanvraag ligt. 
 
In 2012 is vergunning van een co-vergister verleend, gemeente heeft daar een verklaring van 
geen bezwaar op afgegeven. Deze vergunning is omgezet van co-vergister naar 
mestverwerker, deze is verleend. Daarna kwam de vraag van Willems om te groeien van 
80.000 naar 450.000 m2. De gemeente heeft destijds een fout gemaakt in het intekenen van 
het bouwvlak, dit moet de gemeente herstellen van de rechter. 
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Peter Janssen vraagt aan de wethouder wat de buurt kan doen om de uitbreiding tegen te 
gaan. Antwoord wethouder Rudy Tegels: houd de vergunningaanvragen in de gaten en volg 
dit op de voet. 
En wat doet de gemeente, welk standpunt heeft de gemeente? 
De gemeente is bevoegd over bestemmingsplan niet meer en niet minder, de raad moet in 
deze nog een VVGB ( verklaring van geen bedenkingen) afgeven. 
Huub Geuijen vraagt: komt er een planschade regeling voor omwonenden en bedrijven?  
Wethouder Tegels zegt dat je dan naar de Provincie Limburg moet. 
Huub Geuijen: waar valt het bedrijf van Willems onder? Industrie of veehouderij?  
De odeurnorm voor veehouderij is 14 en industrie is 5, als blijkt dat Willems industrie is dan 
is de uitstoot te hoog. Hier is nog onduidelijkheid over. 
 
Tot slot: Peter Janssen hoopt dat de gemeente zijn ware gezicht laat zien en opkomt voor de 
inwoners van de gemeente en niet zich verschuilt achter de provincie. 
 
03. Verslag 11-03-2020 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
- 
 
05. Ingebrachte agendapunten 
Huub geeft aan dat de Kermis door zou mogen gaan n.a.v. coronabesluit van vandaag, Marco 
stuurt nog een bericht naar wethouder Kuipers of en hoe dit ingevuld gaat worden. 
 
06. Jaarverslag 2019 
Marco presenteert een mooi jaarverslag met bijbehorende foto’s van diverse projecten waar 
wij mee bezig zijn geweest en waar prioriteitsgelden aan besteed zijn. 
Het financieel verslag wordt met nauwkeurige precisie gepresenteerd, de kascommissie (Lisa 
en Frenk) hebben alles doorgenomen en goedgekeurd. 
Alles ziet er keurig en netjes uit, met dank aan Marco voor het keurig bijhouden en 
presenteren van de cijfers. 
 
07. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
Hier waren verder geen vragen of opmerkingen over. 
 
08. Mededelingen van de voorzitter 
Dank aan de gastvrijheid van Het Peelmuseum waar we vandaag op gepaste afstand konden 
vergaderen. 
 
09. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.26 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


