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Geacht College, 
 
Vanmiddag vond de hoorzitting van de Hoor- en adviescommissie over ons bezwaarschrift 
tegen uw besluit van 17 december 2020 om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, 
van de Wet natuurbescherming te verlenen aan Nautisch Centrum Boxmeer B.V. voor het 
exploiteren en wijzigen van een industrieel bedrijf op het adres Veerstraat 42 te Boxmeer plaats. 
Tijdens de hoorzitting heb ik, in reactie op uw verweerschrift, aangegeven dat Milieuvereniging 
Land van Cuijk van mening is dat de milieuvergunning van 14 januari 1992 van rechtswege is 
vervallen. De voorzitter heeft mij gevraagd dit standpunt op papier toe te zenden aan het 
secretariaat van de Hoor- en adviescommissie. Hierbij geef ik gevolg aan zijn verzoek. 
 
Door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit vallen de meeste 
bedrijven in de betonindustrie sinds 1 januari 2013 onder het Activiteitenbesluit. Uit vaste 
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat de milieu-
vergunningen van deze bedrijven op 1 januari 2013 van rechtswege zijn vervallen. Zie 
bijvoorbeeld de uitspraken van de Afdeling van 29 oktober 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BG1831), 
rechtsoverweging 2.1.2 en van 28 januari 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BH1148), rechtsover-
weging 2.15.2. Een citaat uit de laatstgenoemde uitspraak: 
“Indien echter vanwege het in werking treden van een krachtens artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer vastgestelde algemene maatregel van bestuur voor de inrichting zoals vergund 
geen vergunning meer is vereist, brengt een redelijke uitleg van artikel 8.1 samen met artikel 
8.40 van de Wet milieubeheer mee dat moet worden aangenomen dat de vergunning van 
rechtswege is vervallen”. 
 
Op grond van artikel 2.2a, vierde lid onder b van het Besluit omgevingsrecht is voor het 
aanvangen met of het veranderen van de productie van betonmortel een omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (OBM) nodig op het gebied van lucht en, afhankelijk van de productie-
capaciteit en het productieproces, eventueel op het gebied van geluid en afval. 
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Omdat de betonindustrie onder het algemeen overgangsrecht valt, is er geen sprake van een 
verlening van een OBM van rechtswege. Voor bijvoorbeeld de veehouderij, die onder het 
speciaal overgangsrecht valt, is daar wel sprake van. Deze informatie vonden wij op de website 
van Infomil: 
 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/omgevingsvergunning/overgangsrecht/#
h9e5301f4-9484-4d19-a610-6c456d6b4919 
 
 
Voor bestaande betonbedrijven is het bovenstaande geen probleem, omdat er pas een OBM 
nodig is bij een wijziging van de activiteiten. Voor Nautisch Centrum Boxmeer B.V. is dat echter 
wel een probleem, omdat er op 1 januari 2013 geen activiteiten plaatsvonden. Voor het opnieuw 
aanvangen met de productie van betonmortel is een OBM nodig. Hieruit volgt dat de laagst 
vergunde stikstofuitstoot sinds de referentiedatum 0 kg is. 
 
Hoogachtend, 
Namens Milieuvereniging Land van Cuijk, 

 
 
 
 
 

Sylvia van Duijnhoven 


