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Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Namens mijn cliënte, de vennootschap Nautisch Centrum Boxmeer B.V., wil ik 
navolgende reactie geven op het standpunt van MLvC, zoals verwoord in haar 
schrijven van 17 mei 2021.

De inrichting aan de Veerstraat 42 te Boxmeer is per 1 januari 2013 onder de 
werking van de algemene regels het Activiteitenbesluit komen te vallen. Aangezien 
dat uitsluitend het gevolg is geweest van het vervallen van de vergunningplicht en 
niet van enige verandering van de inrichting, moet op grond van de door MLvC ook 
genoemde jurisprudentie inderdaad worden aangenomen dat de milieuvergunning 
van 14 januari 1992 is vervallen. De milieuvergunning geldt vanaf 1 januari 2013 
echter als melding op grond van het Activiteitenbesluit. Gelet daarop is er geen 
sprake van verval van de op 14 januari 1992 vergunde rechten. Er is slechts sprake 
van een overgang van rechtswege van een vergunning naar een melding. Om die 
reden vormen de in 1992 vergunde activiteiten nog steeds de referentiesituatie bij de 
toets aan artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming. MLvC heeft ook geen 
jurisprudentie overgelegd waaruit blijkt dat dit anders is.

Het standpunt van MLvC dat op grond van artikel 2.2a, vierde lid, onder b, van het 
Besluit omgevingsrecht een OBM is vereist, is overigens onjuist. Allereerst volgt uit 
die bepaling niet dat een OBM is vereist (telkens) wanneer de activiteiten bestaande 
uit productie van betonmortel enige tijd stil hebben gelegen. Het bedrijf aan de 
Veerstraat 42 te Boxmeer is een bestaande inrichting voor het vervaardigen van 
betonmortel en die vervaardiging is reeds aangevangen bij de verlening van de 
milieuvergunning in 1992.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald dan wel tot driemaal het in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte bedrag 
met een maximum van EUR 100.000,- indien geen uitkering uit hoofde van deze verzekering mocht plaatsvinden.
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Een OBM is pas vereist wanneer veranderingen worden aangebracht in de 
bestaande activiteit vervaardigen van betonmortel. Om die reden is in mei 2020 ook 
een OBM voor verandering van de inrichting aan de Veerstraat 42 aangevraagd 
welke op p 19 november 2020 is verleend.

Cliënte blijft van mening dat de bezwaren van MLvC ongegrond zijn.

F.K. van den Akker


