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Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden. 
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Geacht College, 
 
Op 26 januari 2021 stuurden wij u ons bezwaarschrift pro forma tegen uw besluit van 
17 december 2020 om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuur-
bescherming te verlenen aan Nautisch Centrum Boxmeer B.V. voor het exploiteren en wijzigen 
van een industrieel bedrijf op het adres Veerstraat 42 te Boxmeer. In uw ontvangstbevestiging 
van 24 februari 2021 bood u ons de gelegenheid om ons bezwaar binnen 4 weken nader te 
motiveren. Van die gelegenheid maken wij hierbij graag gebruik. 
 
In ons bezwaarschrift pro forma van 26 januari 2021 noemden wij 2 gronden van bezwaar. 
Wij voegen daar een derde grond van bezwaar aan toe:  
 

3. De aanvraag voldoet niet aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant. 
 
Hieronder lichten wij deze grond van bezwaar toe. 
 
ad 3. Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 
U schrijft in uw besluit van 17 december 2020 dat u de aanvraag heeft getoetst aan de 
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant en dat u heeft vastgesteld dat aan de 
beleidsregel wordt voldaan. Daar zijn wij het niet mee eens. De aanvraag voldoet niet aan 
artikel 2.6, de voorwaarden voor intern salderen. Conform artikel 2.6, eerste lid, mag een 
activiteit alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover er een toe-
stemming was voor de stikstofemissie veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die 
sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn tot het moment van intrekking 
of wijziging van de toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk is zonder dat 
daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist. In dit 
geval is de stikstofemissie veroorzakende activiteit (de productie van beton) al 20 jaar niet 
meer aanwezig. Wij hebben van een oud-werknemer van Betoncentrale Boxmeer begrepen 
dat het maken van metselspecie in 2001 is gestopt en overgenomen door AVG in Heijen. 
 



 

 

De activiteit kan ook niet meer aanwezig zijn, omdat een deel van de opstallen is gesloopt of 
verwoest door brand. De activiteiten kunnen niet worden hervat zonder dat daarvoor een 
omgevingsvergunning, onderdeel b
aanvrager een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, heeft aangevraagd bij de 
gemeente Boxmeer. Daarnaast blijkt dat uit de zinsnede “
voor een maximale capaciteit 
aanvraag. En natuurlijk uit de tekening 
van de huidige situatie. Zoals u kunt zien op onderstaande foto, gemaakt op 24 januari 2021, 
kan er met de resterende opstallen 
meer worden geproduceerd. 
 

 
Wij verzoeken u dan ook in bezwaar alsnog te besluiten dat de aanvraag niet voldoet aan de 
Beleidsregel natuurbescherming Noord
 
Hoogachtend, 
 
 

 
Theo Wijnhoven, voorzitter                        Jan Reijnen, 

 
 
 
 
 

  

De activiteit kan ook niet meer aanwezig zijn, omdat een deel van de opstallen is gesloopt of 
De activiteiten kunnen niet worden hervat zonder dat daarvoor een 

omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de 
aanvrager een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, heeft aangevraagd bij de 
gemeente Boxmeer. Daarnaast blijkt dat uit de zinsnede “de installatie wordt wel 

 van 100 m3/uur” op pagina 7 van bijlage 3 bij de vergunning
aanvraag. En natuurlijk uit de tekening van de beoogde situatie (bijlage 6), die volledig afwijkt 
van de huidige situatie. Zoals u kunt zien op onderstaande foto, gemaakt op 24 januari 2021, 
kan er met de resterende opstallen en installaties op Veerstraat 42 in Boxmeer geen beton 

ook in bezwaar alsnog te besluiten dat de aanvraag niet voldoet aan de 
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant en de gevraagde vergunning te weigeren.

 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Wijnhoven, voorzitter                        Jan Reijnen, secretaris 
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De activiteit kan ook niet meer aanwezig zijn, omdat een deel van de opstallen is gesloopt of 
De activiteiten kunnen niet worden hervat zonder dat daarvoor een 

ouwen, is vereist. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de 
aanvrager een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, heeft aangevraagd bij de 

de installatie wordt wel herbouwd 
van bijlage 3 bij de vergunning-

), die volledig afwijkt 
van de huidige situatie. Zoals u kunt zien op onderstaande foto, gemaakt op 24 januari 2021, 

op Veerstraat 42 in Boxmeer geen beton 

 

ook in bezwaar alsnog te besluiten dat de aanvraag niet voldoet aan de 
Brabant en de gevraagde vergunning te weigeren. 


