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Geacht College, 
 
Op 2 september 2021 heeft uw College een omgevingsvergunning verleend voor het 
veranderen van het bedrijf op het adres Veerstraat 42 te Boxmeer. Dit besluit lag ter inzage 
van 8 september 2021 tot en met 19 oktober 2021. Omdat wij ons niet kunnen verenigen met 
dit besluit, boden wij u op 18 oktober 2021 ons bezwaarschrift pro forma tegen dit besluit 
aan. In uw ontvangstbevestiging van 17 november 2021 stelde u ons in de gelegenheid om 
de gronden van ons bezwaar vóór 1 december 2021 in te dienen. De gronden van ons 
bezwaar leest u in deze brief. 
 
Strijd met bestemmingsplan Buitengebied 2018 
De aangevraagde verandering van het bedrijf betreft het lossen van scheepsdiesel vanuit 
een tankwagen in een tankschip ten behoeve van het bevoorraden van schepen op het 
water. Deze activiteit is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 2018, dat ter plaatse 
uitsluitend een betoncentrale en laad- en loswal grenzend aan de Maas toelaat (artikel 5.1). 
Dit betekent dat de aanvrager niet alleen een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets 
(OBM) had moeten aanvragen op grond van artikel 2.1, lid 1 onder i van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maar tevens een vergunning op grond van artikel 2.1, 
lid 1 onder c (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan). 
Er is sprake van onlosmakelijke activiteiten die op grond van artikel 2.7 van de Wabo in één 
keer aangevraagd hadden moeten worden. Uw College had moeten constateren dat de 
aanvraag niet alle onlosmakelijke activiteiten omvatte en had de aanvrager op grond van 
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid moeten stellen om 
de aanvraag aan te vullen. Aangezien uw College dit heeft nagelaten is het besluit naar onze 
mening onzorgvuldig voorbereid. 
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Onvolledige toetsing aan grenswaarden voor luchtkwaliteit 
De Aerius-berekening waarop het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek is 
gebaseerd hoort, zoals omschreven op pagina 5 van bijlage 2 bij het besluit, bij de op 
17 december 2020 verleende vergunning Wet natuurbescherming. Tegen deze vergunning 
hebben wij beroep ingesteld. Dit beroep moet nog door Rechtbank Oost-Brabant behandeld 
worden, dus de vergunning Wet natuurbescherming en daarmee de Aerius-berekening is 
nog niet onherroepelijk. Het luchtkwaliteitsonderzoek had dus niet gebaseerd mogen worden 
op deze berekening. Wij zijn van mening dat het besluit ook op dit punt onzorgvuldig is 
voorbereid. 
 
Hoogachtend, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theo Wijnhoven, voorzitter                        Jan Reijnen, secretaris 


