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Provincie Ņţ. d-5rabant

Geacht college,

Tot mij wendde zich de vennootschap Nautisch Centrum Boxmeer B.V., hierna te 
noemen cliënte.

Bij besluit van 17 december 2020 heeft cliënte een vergunning ingevolge artikel 
2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming verleend voor het exploiteren en 
wijzigen van een industrieel bedrijf, gelegen aan de Veerstraat 42 te Boxmeer. 
Tegen dat besluit is bezwaar gemaakt door Milieuvereniging Land van Cuijk 
(MLvC). Cliënte heeft mij verzocht namens haar een reactie op dat bezwaarschrift 
te geven.

MLvC stelt dat ten onrechte is uitgegaan van de milieuvergunning van 14 januari 
1992 als referentiesituatie. Volgens MLvC is het project waarvoor de vergunning 
van 14 januari 1992 werd verleend niet voortgezet omdat op de locatie al járen geen 
beton meer zou zijn geproduceerd en de opstallen ernstig in verval zouden zijn 
geraakt. Voorts stelt de MLvC dat evident onjuist is dat de milieuvergunning van 14 
januari 1992 nog geheel van kracht is.

Deze bezwaren van MLvC kunnen niet slagen.

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 20 
januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71 (r.o. 17.2), nog eens uitdrukkelijk heeft 
overwogen moet de referentiesituatie voor een project worden ontleend aan de 
geldende natuurvergunning of, bij het ontbreken daarvan, aan de milieutoestemming 
die gold op de referentiedatum, tenzij nadien een milieutoestemming is verleend 
voor een activiteit met minder gevolgen. Een referentiesituatie kan niet worden
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ontleend aan een natuurvergunning of milieutoestemming die is vervallen of 
geëxpireerd.

Voor de activiteiten aan de Veerstraat 42 is nooit eerder een natuurvergunning 
verleend. De referentiesituatie is dus de op de referentiedatum geldende 
milieutoestemming. Dat is de milieuvergunning van 14 januari 1992. Anders dan 
MLvC stelt is die milieuvergunning nog steeds van kracht.

Onjuist is ook dat op de locatie Veerstraat 42 al járen geen beton meer zou zijn 
geproduceerd dan wel dat geen beton meer zou kunnen worden geproduceerd. De 
betoncentrale is nog aanwezig en wordt ook nog gebruikt. Ten bewijze daarvan is 
als bijlage (*) bijgevoegd een afleverbon beton van 13 maart 2021.

De brand in 2015, waar MLvC naar verwijst, betrof niet meer dan een brand in de 
besturingsruimte van de snelvulling. Die brand heeft niets afgedaan aan de 
bruikbaarheid van de installatie.

Overigens is de vraag of alle in 1992 vergunde bouwwerken en installaties nog 
aanwezig zijn niet relevant voor het bepalen van de referentiesituatie op basis van de 
ten tijde van de referentiedatum geldende milieutoestemming. Dat blijkt wel uit de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 
september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3070 (r.o. 4.2), waarin de Afdeling overwoog 
dat de referentiesituatie kan worden bepaald aan de hand van de “destijds op het 
perceel aanwezige stalruimté”.

Gelet op het voorgaande is cliënte van mening dat de bezwaren van MLvC 
ongegrond zijn.

Hoogacl

F.K. van den Akker bijlage: 1



Nautisch Centrum Boxmeer BV 
Veerstraat 42, 5831 JN Boxmeer
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