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Breda, 7 juni 2021 

 

DRINGEND : VERZOEK OM HANDHAVING WEGENS ILLEGALE ACTIVITEITEN DOOR VAN 

KAATHOVEN (M.J. VAN KAATHOVEN BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V. EN AANVERWANTE 

BEDRIJVEN/VENNOOTSCHAPPEN) 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Verzoekers, zijnde:  

 

1. Stichting Brabantse Milieufederatie, gevestigd aan de Spoorlaan 434b (5038 CH) te Tilburg; 

2. Stichting Het Noord-Brabants Landschap, gevestigd te 's-Hertogenbosch en 

kantoorhoudende aan de Kasteellaan 4 (5076 RE) te Haaren; 

3. Bezorgde Omwonenden Liempdseweg 40 (BOL40), te dezer zake woonplaats kiezend op 

het kantoor van Hörchner Advocaten, gevestigd aan de Princenhagelaan 1-b3 (4813 DA) te 

Breda;  

4. Vereniging Natuurwerkgroep Liempde, gevestigd aan de Boxtelseweg 47 (5298 VA) te 

Liempde (Gemeente Boxtel); 

5. Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde, gevestigd aan de Oude Dijk 84 (5298 

BE) te Liempde; 

6. Het Groene Hart Brabant, gevestigd aan de Bosscheweg 24-b (5275 HB) te Den Dungen, 

 

vragen uw dringende aandacht voor het volgende. 
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Inleiding 

 

Aan de Liempdseweg 40 en 40a te Sint Oedenrode is het bedrijf M.J. van Kaathoven 

Beheermaatschappij B.V. (hierna te noemen: Van Kaathoven) en de woning van de familie Van 

Kaathoven gevestigd. De percelen die gezamenlijk Liempdseweg 40a worden genoemd, worden 

gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. Het gaat om de percelen die plaatselijk bekend staan onder het 

kadastrale kenmerk M-609 en M610. 
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Het perceel aan de Liempdseweg 40 betreft een kleiner perceel dat voornamelijk is/wordt aangewend 

voor de (bedrijfs-)woning.  

 

 

 

Tot aan de zomer van 2008 werd door de Gebr. Van de Wiel op het onderhavige adres een kleinschalig 

loon- en grondverzetbedrijf geëxploiteerd op basis van een Hinderwet-vergunning van 13 januari 

1992. Deze Hinderwet-vergunning wordt ter plaatse nog steeds aangewend. 

 

Per mei 2008 is de onderneming overgenomen door Van Kaathoven. Vanaf 2008 is Van Kaathoven 

gebruik gaan maken van de onderhavige locatie. Door de jaren heen werden steeds meer activiteiten 

overgeheveld naar de locatie aan de Liempdseweg 40. In 2012 is de locatie in Nijnsel opgeheven. Vanaf 

dat moment zijn de bedrijfsactiviteiten op de locatie aan de Liempdseweg 40 nog verder toegenomen. 

 

In de loop der jaren hebben o.a. omwonenden een fikse toename van activiteiten geconstateerd (o.a. 

steeds meer vrachtverkeer, het opslaan en breken van puin, zeven van verontreinigde grond en 

ophoping van zeer hoge grond-/ metaal-/afvalhopen, met alle geluids- en stofoverlast van dien).  

 

De volgende foto’s geven ook een goede indruk van de forse toename van de activiteiten van Van 

Kaathoven (2010-2020). Er is een weegbrug toegevoegd en de omvang en het aantal bergen van tal 

van materialen/stoffen is toegenomen. Ook zijn de bedrijfsactiviteiten naar het zuidwesten en het 

noorden uitgebreid. De huidige activiteiten beslaan bijna 200% van de activiteiten en het 

ruimtebeslag van 2008/2010. 
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Voorts treft u in de bijlagen foto’s aan van situaties die in veel gevallen niet anders kunnen worden 

omschreven dan als enorme puinhoop bij Van Kaathoven (productie 1). 

 

De omwonenden hebben herhaaldelijk hun klachten kenbaar gemaakt bij de Omgevingsdienst 

Brabant Noord (ODBN) en de gemeente en ook meldingen gedaan van overlast. Ondanks het feit dat 

het bedrijf Van Kaathoven anno 2021 illegale activiteiten ontplooit, is er nog steeds niet ingegrepen.   

 

Tot op de dag van vandaag vindt er nog steeds op- en overslag plaats van bouw- en sloopafval en van 

grond en bouwstoffen. Voorts is bekend dat de illegale bedrijfsactiviteiten uitgevoerd worden op een 

ruimere oppervlakte dan op basis van het bestemmingsplan is toegelaten. Dat blijkt ook uit de foto 

hierboven (jaartal: 2020).   
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Verzoek tot handhaving 

 

Zoals hiervoor aangegeven is aan de Liempdseweg 40(a) thans de vergunning van 13 januari 1992 voor 

een loon- en grondverzetbedrijf, oorspronkelijk op naam van de Gebr. Van der Wiel, van toepassing. 

  

Verzoekers menen in ieder geval in de loop der jaren de volgende activiteiten/stoffen ter plaatse 

geconstateerd te hebben die niet vergund zijn en ook niet konden worden geverifieerd vanwege de 

afwezigheid van controle door de ODBN; 

 

- de hoeveelheid gele en zwarte grond die nu wordt opgeslagen; 

- het breken en de ophoping van puin, zowel door eigen puinbreek- en sloopactiviteiten als 

door de aanlevering door derden (loonbedrijven/boeren e.a.); 

- de ophoping van sloopafval in de driehoek boerderij-grond-puin; 

- de ophoping van grote hoeveelheden ferro- en non-ferro metalen en handmatige uitsortering; 

- de opslag van klinkers, betonblokken, duikers, betonnen bermranden, kolken, schaftwagens 

en stalen containers, op de grens met middels subsidie gecreëerde natuur; 

- plaatsing en ingebruikneming van een weegbrug, kennelijk zonder vergunning; 

- het zeven van fysiek verontreinigde grond en de opslag van verontreinigd hout, glas, puin, 

ijzer en andere sloopelementen; 

- de hoeveelheid zwaar vrachtverkeer, de uitstoot van fijnstof, de hoge geluidsbelasting en 

uitstoot van stikstof(oxiden) en de opslag/aanvoer van afvalstoffen. 

- de illegale afvalinzameling (de activiteiten van Van Kaathoven vallen onder onderdeel 18.1 van 

bijlage D van het Besluit m.e.r.). 

 

Gelet op voornoemde activiteiten in relatie tot de vergunning uit 1992 concluderen verzoekers dat de 

huidige inrichting aan de Liempdseweg 40 illegaal is. Uit correspondentie tussen uw omgevingsdienst 

en verzoekers is gebleken dat u ook op de hoogte bent van de illegale activiteiten van het bedrijf. 

Mede om de reden dat uw omgevingsdienst kennelijk doelbewust nalaat om het recht te handhaven, 

terwijl er ondertussen al vele jaren sprake is van het gedogen van ernstig illegaal handelen, alsmede 

het alsmaar uitblijven van reacties van de gemeente, zijn verzoekers genoodzaakt om het onderhavige 

handhavingsverzoek in te dienen.  

 

Van Kaathoven is als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften 

en de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Gezien de beginselplicht tot handhaving 

betekent dit naar het oordeel van verzoekers dat uw omgevingsdienst gehouden is om binnen acht 

weken een last onder dwangsom op te leggen aan Van Kaathoven. 
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Er zijn dringende belangen op het gebied van de leefomgeving voor omwonenden, natuur, milieu en 

volksgezondheid. Deze grote belangen verzetten zich niet tegen het opleggen van lasten onder 

dwangsom en zijn daar juist zeer bij gebaat. Het opleggen van lasten onder dwangsom is in de 

onderhavige situatie het meest proportionele middel, omdat het gaat om meerdere overtredingen die 

door het bedrijf kunnen worden beëindigd. 

 

Al met al verzoeken verzoekers dat uw omgevingsdienst zo snel mogelijk overgaat tot handhaving op 

de niet-vergunde activiteiten van Van Kaathoven waardoor het bedrijf wordt verplicht om 

onmiddellijk de niet-vergunde activiteiten te beëindigen en beëindigd te houden.  

 

Voor het geval uw omgevingsdienst – al dan niet op gezag van de gemeente - zou stellen dat afgezien 

mag worden van handhavend optreden omdat er zicht op legalisatie zou bestaan is het volgende van 

belang.  

 

De huidige bedrijfsactiviteiten zijn voor het overgrote deel op grond van het huidige bestemmingsplan 

niet toegestaan. Om de huidige illegale activiteiten mogelijk te maken zou het bestemmingsplan 

herzien moeten worden. Uit jurisprudentie van de Raad van State blijkt dat voor concreet zicht op 

legalisatie vereist is dat er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd waarin het illegale 

gebruik gelegaliseerd wordt. Het voornemen om een ontwerp ter inzage te leggen dan wel een 

voorontwerp bestemmingsplan is niet voldoende. Verzoekers stellen vast dat er geen 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd - ondanks het feit dat inmiddels 2,5 jaren zijn 

verstreken na publicatie van het Notitie Reikwijdte MER, welk rapport ook jaren op zich heeft laten 

wachten- en dat er ook (voor zover zij konden nagaan) geen aanvraag ingediend is voor een dekkende 

omgevingsvergunning.  

 

Bovendien blijkt uit vaste jurisprudentie van de Raad van State dat wanneer op voorhand duidelijk is 

dat het beoogde herzieningsbestemmingsplan geen stand kan houden, er ook geen concreet 

zicht op legalisatie is. Die situatie doet zich hier ook voor.  

 

Het perceel van Van Kaathoven is gelegen in het Groene Woud, een bijzonder landschap met hoge 

natuur- en recreatieve waarden. Het perceel ligt bovendien tussen de natuurgebieden de Scheeken en 

het Dommeldal. Ten Westen van het perceel liggen gebieden die vallen onder het Natuurnetwerk 

Brabant (voorheen “Ecologische Hoofdstructuur”) en die zijn aangeduid als natte natuurparel 

(belangrijke natuurgebieden waar alle inspanning is gericht op het verminderen van de verdroging). 

Qua natuurbeheertypen zijn ten westen van het perceel onder andere kruiden- en faunarijk grasland 

en vochtig hooiland aangeduid. En de percelen die direct aan het perceel van Van Kaathoven grenzen, 

hebben als bestemming “agrarisch” of “bos”.  
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Verzoekers zijn van oordeel dat de bedrijfsactiviteiten van Van Kaathoven niet horen in het 

buitengebied, waar o.a. hoge natuur- en landschapswaarden in het geding zijn. De bedrijfsactiviteiten 

van Van Kaathoven zorgen al voor de hinder en aantasting van het woon- en leefklimaat door de 

transportbewegingen, stof, geluid en trillingen.  

 

Voorts is op voorhand duidelijk dat legalisatie en uitbreiding niet mogelijk zal zijn gelet op de aard 

van het bedrijf en de afstand tussen Van Kaathoven en omliggende woonlocaties. Van Kaathoven is 

een categorie 4-5 bedrijf en de aan te houden afstand tussen het bedrijf en woonbebouwing is 

minimaal 300 meter. De werkelijke afstand tot de dichtstbijzijnde woningen bedraagt minder dan 300 

meter. 

  

Deze locatie ligt tegen het NNB en in de Groenblauwe mantel. In het NNB staan het behoud, herstel of 

duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken en de bescherming ervan hier 

voorop (zie artikel 5.1 Verordening ruimte). In de Groenblauwe mantel staan de bescherming van het 

watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden voorop (zie artikel 6.1 VR). Een 

eventuele herziening om de bedrijfsactiviteiten van Van Kaathoven te legaliseren passen aldus niet op 

de huidige locatie. Bovendien ligt het gebied in een attentiegebied NNB waarvoor geldt dat een 

bestemmingsplan daar geen bestemmingen aanwijst of regels vaststelt die fysieke ingrepen mogelijk 

maken met een negatief effect op de waterhuishouding van het hierbinnen gelegen Natuur Netwerk 

Brabant.  

 

O.a. het breken van puin en verwerken van afval tast het landschap aan, heeft nadelige gevolgen voor 

de natuur, schaadt de ruimtelijke kwaliteit, levert hinder op en kan negatieve effecten op de 

gezondheid van omwonenden hebben. Er is al sprake van strijdigheid met het ruimtelijk beleid.  

 

Conclusie 

 

Van Kaathoven handelt zonder benodigde vergunning. Het bestemmingsplan, provinciale en 

gemeentelijke visies en beleid betreffende de omgeving (geluid) natuur, recreatie, gezondheid 

(fijnstof) en de natuur- en milieuwetgeving (o.a. stikstof) laten deze bedrijfsactiviteiten op deze locatie 

niet toe en van een deugdelijk gedoogbeleid met termijnstelling o.i.d. is ook geen sprake gelet op het 

feit dat deze kwestie inmiddels al vele jaren duurt.  

 

Bovendien blijkt uit voornoemde dat op voorhand duidelijk is dat een eventueel 

herzieningsbestemmingsplan geen stand kan houden, zodat er geen concreet zicht op legalisatie is en 

er handhavend opgetreden dient te worden tegen de niet-vergunde bedrijfsactiviteiten van Van 

Kaathoven. 
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Verzoekers verzoeken u dan ook om op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot handhaving met als 

doel de beëindiging van alle illegale bedrijfsactiviteiten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

F. Bajrami | Advocaat 


