
 

 

Rapport van bevindingen 

 

Zaaknummer: Z/135309 

Datum controle: 5 mei 2021 en 30 juni 2021 

Tijdstip: 9:30 uur, resp. 9:00 uur 

Naam inrichting: M.J. Van Kaathoven Transport en Grondverzet B.V. 

t.h.o.d.n. Gebr. van Kaathoven en Gebroeders van Kaathoven 

Straat: Liempdseweg 40 

Plaats Sint-Oedenrode 

Contactpersoon De heer M.J. van Kaathoven  

Postadres: Postbus 49     

Postcode en plaats: 5490 AA  Sint-Oedenrode             

 
 
1. INLEIDING 
 
Op 5 mei 2021 heeft een hercontrole plaatsgevonden bij ‘M.J. Van Kaathoven Transport En 
Grondverzet B.V.’, gevestigd op Liempdseweg 40 te Sint-Oedenrode. Deze hercontrole is uitgevoerd 
door de heer P. Hessing, toezichthouder van de Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna: 
ODBN).Tijdens het bezoek heeft hij zich gehouden aan de geldende Corona-maatregelen van het 
RIVM.  
 
De hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van een eerder uitgevoerde hercontrole op 2 november 
2020, waarover de inrichtinghouder is geïnformeerd met het voornemen last onder dwangsom die 
op 2 december 2020 is verzonden. Binnen 3 maanden moesten de overtredingen 1 t/m 9 beëindigd 
zijn. Voor overtreding 10 is een termijn van 4 maanden gegeven. 
 
Op 16 december 2020 is een zienswijze ingediend tegen het voornemen last onder dwangsom door 
de adviseur van het bedrijf (Enviro Challenge). 
 
Aanvullende controle 30 juni 2021 
Omdat op 7 juni 2021 een handhavingsverzoek is ingediend is een vervolgcontrole uitgevoerd op 30 
juni 2021. Hierbij was de heer P. Hessing (ODBN) en de heer R. Sanders (gemeente Meierijstad) 
aanwezig. Het doel van deze controle was om de punten uit het handhavingsverzoek te verifiëren en 
ook de strijdigheid met het bestemmingsplan mee te nemen. 
 
Bevoegd gezag handhaving 
De gemeente Meierijstad heeft tevens gevraagd om te controleren wie bevoegd gezag is voor de 
activiteiten die feitelijk op de inrichting worden uitgevoerd. Op grond van artikel 3.3 lid 1b van het 
Bor zijn Gedeputeerde Staten van de provincie het bevoegde gezag indien er sprake is van 
activiteiten: 

- Met betrekking tot een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, en; 
- Met betrekking tot een inrichting die behoort tot een categorie ten aanzien waarvan dat in 

bijlage I, onderdeel C, is bepaald. 
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De activiteiten vallen onder categorie 28.4 van bijlage I, onderdeel C van het Bor. Binnen de 
inrichting is sprake van de opslag van meer dan 1.000 m3 bedrijfsafvalstoffen (grond en puin) van 
buiten de inrichting. 
 
De inrichting betreft echter geen IPPC-installatie. Er is geen sprake van opslag of bewerking van 
gevaarlijke afvalstoffen van buiten de inrichting. De aangevoerde afvalstoffen worden geschikt 
gemaakt voor nuttige toepassing. Categorie 5.3.b van de Rie. spreekt over deze categorie. De 
activiteiten met afval zijn een IPPC-installatie als sprake is van: 

- biologische behandeling; 
- voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding; 
- behandeling van slakken en as; 
- behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan. 
 
Aangezien van de bovenstaande activiteiten geen sprake is, betreft de inrichting geen IPPC-
installatie. De inrichting valt daarom onder het bevoegd gezag van de gemeente Meierijstad. 
 
Algemeen 
De inrichting is gelegen op de kadastrale percelen in de gemeente Sint-Oedenrode, sectie M. nrs. 
608, 609 en 610. De percelen zijn eigendom van: 

- Nr. 608: de heer R.T.J.A. van Kaathoven en de heer B.E.C. van Kaathoven (Liempdseweg 40 
Sint-Oedenrode); 

- Nrs. 609 en 610: M.J. van Kaathoven Beheermaatschappij B.V. (Huisakkerweg 4 Sint-
Oedenrode). 

 
Volgens de heren Van Kaathoven worden de activiteiten op de inrichting aan de Liempdseweg 40 in 
Sint-Oedenrode uitgevoerd door M.J. van Kaathoven Transport en Grondverzet B.V. (Huisakkerweg 4 
Sint-Oedenrode). 
 
2. GETROFFEN MAATREGELEN 
De volgende maatregelen zijn getroffen (voor de genummerd overtredingen wordt verwezen naar 
onze brief van 2 december 2020): 
 
Tabel 1  Overzicht overtredingen  (brief 2-12-2020) 

Over-
treding 

Maatregelen Conclusie 

1 De veranderingen zoals beschreven in onze brief van 3 juli 
2020 zijn grotendeels nog steeds actueel. De volgende 
veranderingen zijn waargenomen tijdens de hercontrole: 
- Een hoeveelheid gemengd bouw- en sloopafval van buiten 

de inrichting wordt op het achterterrein opgeslagen (zie 
foto 5). Volgens zeggen is dit afkomstig van eigen werken. 
De opslag van deze afvalstoffen is niet vergund;  

- een grote hoeveelheid steenachtig bouw- en sloopafval 
wordt opgeslagen afkomstig van buiten de inrichting (ca. 
13.000 m3). Volgens de vigerende vergunning is max. 50 
m3 toegestaan;  

Overtreding nog 
aanwezig. 
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- steenachtig bouw- en sloopafval wordt gebroken met een 
gecertificeerde breker van het bedrijf volgens BRL 2506-2. 
Het breken van puin is niet eerder vergund.  

- Uit het steenachtig bouw- en sloopafval worden 
afvalstromen uitgesorteerd. Dit heeft met name 
betrekking op ferro-metalen. Deze activiteiten zijn niet 
opgenomen in de vigerende vergunning.  

- het bedrijf verwerkt op grote schaal grond (afvalstof). Het 
bedrijf heeft een erkenning voor het Besluit 
bodemkwaliteit voor het samenvoegen van grond volgens 
BRL 9335-1. De partijen grond zijn in het algemeen van de 
klasse achtergrondwaarden. Er was tijdens de hercontrole  
1 partij aanwezig van de klasse wonen. De opslag van 
grond vindt plaats op een veel groter gebied dan in de 
vergunning is opgenomen. Volgens de tekening 
behorende bij de melding 8.19 Wm van 4 maart 1996 
wordt ca. 1.600 m2 gebruikt voor de opslag van grond. 
Momenteel word ca. 19.000 m2 hiervoor gebruikt. 

- de inrichtingsgrens is vergroot in noordelijke en westelijke 
richting;  

- de voormalige bovengrondse dieselolietanks zijn 
vervangen door een 10.000 liter dieselolietank. Tevens is 
een IBC aanwezig voor het aftanken van Ad-Blue; 

- bij de wasplaats is ook een IBC aanwezig met wasmiddel 
voor het wassen van voertuigen.  

- er is een kantine gerealiseerd achter de bedrijfswoning;  
- in de werkplaats is een bovengrondse tank geplaatst (1,2 

m3 in lekbak) voor afgewerkte olie;  
- achter de werkplaats is een ondergrondse tank aanwezig 

die voorheen werd gebruikt voor afgewerkte olie. De tank 
is niet eerder gemeld of vergund. De tank wordt niet meer 
gebruikt en is geledigd en zal worden gesaneerd (bodem- 
en tanksanering);  

- bij de bedrijfswoning is een voormalige ondergrondse 
HBO-tank aanwezig. De tank is niet eerder gemeld of 
vergund. Voor deze tank is opdracht gegeven voor een 
tanksanering. De sanering is op 7 juli 2021 uitgevoerd. Het 
tanksaneringscertificaat moet nog worden toegestuurd;  

- Aan de zuidzijde van het bedrijf is bij de ingang een 
tijdelijke weegbrug gerealiseerd; 

- De grove fractie van het “puinresidu uit sortering” van 
Bouwmans Metals BV ligt nog opgeslagen in een vak op 
het buitenterrein en betreft een afvalstof (ca. 170 m3). Dit 
betreft de fractie non-ferro metalen uit bodemas 
(euralcode 191203). De opslag van deze categorie 
afvalstoffen is niet eerder vergund of gemeld; 

- Aan de noordoostzijde van de inrichting worden 
betonblokken (voor keerwanden), duikers, betonnen 
bermranden, kolken en een enkele schaftwagen 
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opgeslagen. Tevens worden op het terrein enkele stalen 
containers van het bedrijf opgeslagen. 

 
Het bedrijf heeft zich ingespannen om via een adviesbureau 
de activiteiten op te laten nemen in een herziening van het 
bestemmingsplan. Hierover lopen contacten met de 
gemeente Meierijstad (de heer H. Breeman). Voor de 
activiteiten is echter nog geen omgevingsvergunning milieu 
verleend zodat geen sprake is van zicht op legalisatie. 
 
De fijne fractie van het “puinresidu uit sortering” van 
Bouwmans Metals BV is afgevoerd in januari 2021 naar Finero 
B.V. in Venlo (94,38 ton, afvalstroomnr. 115052021020). De 
grove fractie ligt nog opgeslagen in een vak op het 
buitenterrein en betreft nog steeds een afvalstof zonder 
erkende milieuhygiënische verklaring. Het toegestuurde 
analyserapport van Eurofins Analytico B.V. is onvoldoende (nr. 
2020136939/1). Voor zover bekend heeft dit ook alleen 
betrekking op de fijne fractie. 

2 De tanksanering (volgens BRL-K902/904) van de ondergrondse 
tank met HBO bij het woonhuis is uitgevoerd. Hiervoor is op 6 
mei 2021 opdracht gegeven. De sanering is op 7 juli 2021 
uitgevoerd volgens een medewerker van het 
tanksaneringsbedrijf (gesprek 21-7-2021). Er zijn hierbij geen 
bijzonderheden aangetroffen. Het tanksaneringscertificaat 
moet nog worden toegestuurd. 
 
De tanksanering van de voormalige ondergrondse tank met 
afgewerkte olie (AO-tank) is nog niet uitgevoerd. Hierop wordt 
verder ingegaan onder overtreding 10. Pas na goedkeuring 
van een plan van aanpak kan de bodemverontreiniging te 
samen met de tank worden gesaneerd. 
 
Tijdens de controle op 30 juni 2021 is aangegeven dat het 
nader bodemonderzoek is uitgevoerd en dat de sanering 
(bodem- en tanksanering) kan worden voorbereid. Op 16 juli 
2021 is dit nader bodemonderzoek per email ontvangen. Een 
plan van aanpak moet nog worden opgesteld voor de 
bodemsanering. 

Overtreding AO-tank 
nog aanwezig.  

3 Op basis van de registraties in Amice blijkt dat maandelijks 
ontvangstmeldingen worden ingediend bij het Landelijk 
Meldpunt Afvalstoffen. Op basis hiervan is deze overtreding 
opgeheven. 

Overtreding 
opgeheven. 

4 Nabij de tankplaats is een brandblustoestel geplaatst (6 kg 
poeder).  

Overtreding 
opgeheven. 

5 Deze overtreding is niet aangepakt. De was- en tankplaats 
worden nog steeds gebruikt. De reden hiervoor is in de 
zienswijze beschreven. Tijdens de hercontrole werd nog 
aangegeven dat men wil investeren in een nieuwe was- en 

Overtreding nog 
aanwezig. 
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tankplaats op de toekomstige locatie (zie hiervoor de 
bijgevoegde tekening). Doordat het bestemmingsplan nog niet 
gereed is, kan dit nog niet worden gerealiseerd. 
 
 

 
 
 
 
 

6 De dieseltank is op 4 december 2020 gecontroleerd op water 
door een hiervoor erkend bedrijf (Van Weiferen B.V.).  

Overtreding 
opgeheven. 

7 In de bijlage bij de zienswijze zijn stukken binnengekomen 
over het noodplan bij de propaantank. Deze stukken worden 
als voldoende beschouwd. 

Overtreding 
opgeheven. 

8 De mobiele tanks binnen de inrichting zijn nog niet visueel 
gecontroleerd door een daartoe bevoegde instantie volgens 
BRL-K744. In de zienswijze wordt aangegeven dat 1 tank 
buiten gebruik zal worden gesteld en overige 3 tanks zullen 
worden gecontroleerd. Tot op heden is deze controle nog niet 
uitgevoerd.  
Voor de keuring van 2 van deze tanks is op 7 mei 2021 
opdracht gegeven. De overige 2 tanks zullen niet meer 
worden gebruikt en zullen worden afgevoerd. 
 
Op 29 juni 2021 zijn keuringsbewijzen toegezonden van de 
keuring van 2 mobiele tanks (nrs. 08IS5737 en 09IS6782). 
Tijdens de hercontrole op 30 juni 2021 waren deze tanks 
aanwezig. De niet-gekeurde tanks moesten nog worden 
afgevoerd. Deze niet-gekeurde tanks zijn leeg en zullen niet 
meer worden gebruikt als mobiele tanks. 
 

Overtreding 
opgeheven. 
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9 De bovengrondse tank voor afgewerkte olie is voorzien van 
een overvulbeveiliging van de Self Climate Company, type LDR 
DN 50. 

Overtreding 
opgeheven. 

10 Op grond van artikel 2.11 lid 3 van het Activiteitenbesluit 
moet binnen 6 maanden na beëindiging van de opslag van 
afgewerkte olie in de ondergrondse tank een rapport van de 
bodemkwaliteit zijn ingediend. Tijdens de controle op 18 
december 2019 was de opslag reeds een tijd beëindigd.  
 
Op 27 juni 2020 is een eerste bodemonderzoek toegestuurd 
(Terra Milieu, kenmerk 19-219 d.d. 20 maart 2020). In de 
grond en het grondwater wordt minerale olie verhoogd boven 
de interventiewaarde aangetroffen. Op 20 juli 2021 is een 
nader bodemonderzoek ontvangen voor het onderzoeken van 
de verontreinigingen bij de voormalige ondergrondse tank 
voor afgewerkte olie.  
 
Aan artikel 2.11 lid 3 van het Activiteitenbesluit is pas voldaan 
als in het rapport ook de wijze waarop en de mate waarin de 
bodemkwaliteit wordt hersteld als bedoeld in het vijfde lid 
(plan van aanpak). Hieraan is nog niet voldaan. Een plan van 
aanpak moet nog worden opgesteld. 
 
Op grond van artikel 2.11 lid 5 van het Activiteitenbesluit 
moet binnen 6 maanden na toezending van het rapport de 
bodemkwaliteit zijn hersteld. Deze sanering moet nog worden 
opgestart. 
 

Overtreding nog 
aanwezig. Het plan 
van aanpak ontbreekt 
nog. Hierna dient 
sanering plaats te 
vinden. 

 
 

3. VERZOEK TOT HANDHAVING 

 
Tijdens de controle op 30 juni 2021 zijn de punten uit het handhavingsverzoek ter plaatse nogmaals 
nagegaan. In principe zijn alle punten door ons tijdens eerdere controles reeds opgemerkt.  
 
De volgende activiteiten/stoffen worden genoemd in het handhavingsverzoek, hiervan menen 
handhavingsverzoekers dat deze niet vergund zijn: 
a) de hoeveelheid gele en zwarte grond die nu wordt opgeslagen; 
b) het breken en de ophoping van puin, zowel door eigen puinbreek- en sloopactiviteiten als door 

de aanlevering door derden (loonbedrijven/boeren e.a.); 
c) de ophoping van sloopafval in de driehoek boerderij-grond-puin; 
d) de ophoping van grote hoeveelheden ferro- en non-ferro metalen en handmatige uitsortering; 
e) de opslag van klinkers, betonblokken, duikers, betonnen bermranden, kolken, schaftwagens en 

stalen containers, op de grens met middels subsidie gecreëerde natuur; 
f) plaatsing en ingebruikneming van een weegbrug, kennelijk zonder vergunning; 
g) het zeven van fysiek verontreinigde grond en de opslag van verontreinigd hout, glas, puin, ijzer 

en andere sloopelementen; 
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h) de hoeveelheid zwaar vrachtverkeer, de uitstoot van fijnstof, de hoge geluidsbelasting en 
uitstoot van stikstof(oxiden) en de opslag/aanvoer van afvalstoffen. 

i) de illegale afvalinzameling (de activiteiten van Van Kaathoven vallen onder onderdeel 18.1 van 
bijlage D van het Besluit m.e.r.) 

 
Tijdens de hercontrole  is het volgende waargenomen (per hierboven genoemd onderdeel): 
a) Verzoek is gegrond. De activiteiten met grond zijn uitgebreid ten opzichte van de vergunde 

situatie. Zie hiervoor overtreding 1 uit tabel 1. 
b) Verzoek is gegrond. Steenachtig bouw- en sloopafval wordt aangevoerd van eigen werken. 

Tevens worden deze afvalstoffen ingenomen van derden en een enkele keer van particulieren. 
Dit wordt ook beschreven onder overtreding 1 uit tabel 1. 

c) Zie reactie onder punt b. 
d) Verzoek is deels gegrond. De grove fractie van het “puinresidu uit sortering” van Bouwmans 

Metals BV ligt nog opgeslagen in een vak op het buitenterrein en betreft een afvalstof (ca. 170 
m3). Dit betreft metaalafval afkomstig van bodemassen. Deze afvalstoffen moeten nog worden 
afgevoerd naar een erkende afvalverwerker. 
De activiteiten van Bouwmans Metals BV (uitsortering non-ferrometalen) zijn ter plaatse 
beëindigd als gevolg van het eerder uitgevoerd toezicht met als gevolg dat dit bedrijf is verhuisd. 
Er is derhalve geen sprake van ophoping van grote hoeveelheden non-ferro metalen en 
uitsortering. 
Op de inrichting liggen daarnaast ferro-metalen die afkomstig zijn uit het aangevoerd steenachtig 
bouw- en sloopafval. Dit betreft met name wapening uit beton. Daarnaast worden enkele stalen 
balken opgeslagen die worden gebruikt voor werkzaamheden buiten de inrichting (aanleg 
tijdelijke keerwanden / damwanden e.d.). Het proces van uitsorteren van metaalafval uit bouw- 
en sloopafval is niet vergund. Zie hiervoor overtreding 1 in tabel 1. 

e) Verzoek is gegrond. Aan de noordoostzijde van de inrichting worden betonblokken (voor 
keerwanden), duikers, betonnen bermranden, kolken en een enkele schaftwagen opgeslagen. 
Tevens worden op het terrein enkele stalen containers van het bedrijf opgeslagen. Deze 
activiteiten zijn niet eerder gemeld of vergund. Bovendien vindt de opslag plaats buiten de 
grenzen van de vergunde inrichting. 

f) Verzoek is gegrond. Een weegbrug is sinds enkele jaren aanwezig op locatie. Volgens luchtfoto’s 
vanaf 2018. De realisatie van een weegbrug is niet eerder gemeld of vergund. Zie hiervoor 
overtreding 1 uit tabel 1. 

g) Verzoek is deels gegrond. Binnen het bedrijf is het een gangbare praktijk om aangevoerde 
partijen grond te zeven. Het doel hiervan is om de grove bestanddelen (puin, wortels, e.d.) uit de 
grond te halen. Deze manier van zeven wordt niet als bewerking beschouwd van grond. De 
activiteit zeven van grond is opgenomen in de vergunning.  
De uitgezeefde bijmengingen worden opgebulkt op het terrein. Het voornemen is om deze 
materialen verder uit te sorteren. De puinfractie wil men gebruiken voor de productie van 
menggranulaat (volgens BRL 2506-2). Andere afvalstromen zullen worden afgevoerd naar 
erkende verwerkers. De opslag van dit uitgezeefde puin bedraagt meer dan de vergunde 50 m3 
aan puin. Op dit moment heeft deze partij een omvang van ca. 3.500 m3. Deze overtreding wordt 
meegenomen als overtreding 1 uit tabel 1. 

h) Verzoek is gegrond. Binnen de inrichting worden afvalstoffen aangevoerd met vrachtwagens. Dit 
kunnen voertuigen van het bedrijf zelf zijn of van derden. Grond en menggranulaat worden ook 
weer naar toepassingen afgevoerd met vrachtwagens. De toegenomen vervoersbewegingen zijn 
een gevolg van de onvergunde activiteiten zoals genoemd onder overtreding 1 van tabel 1. De 
uitstoot aan geluid en lucht van het materieel moet worden getoetst in een 
vergunningsprocedure voor een omgevingsvergunning.  Duidelijk is dat het ruimtebeslag van 
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deze bulkgoederen groter is, dan ooit is vergund. De volgende bulkgoederen worden 
hoofdzakelijk aan- en afgevoerd: 

o Steenachtig puin / puingranulaat; 
o Gemengd bouw- en sloopafval; 
o Grond. 

i) Verzoek niet gegrond. De aanvoer van afvalstoffen door het bedrijf vallen op basis van de 
hercontrole niet onder  onderdeel 18.1 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. 
Deze categorie heeft namelijk betrekking op de oprichting, wijziging of uitbreiding van een 
installatie voor de verwijdering van afval. De huidige inrichting heeft betrekking op het voor 
hergebruik geschikt maken van grond, steenachtig puin en gemengd bouw- en sloopafval.  
 
 

4. ADVIES 
 
Geadviseerd wordt de inrichtinghouder/gebruiker een last onder dwangsom op te leggen met een 
begunstigingstermijn van 3 maanden na de inwerkingtreding van de beschikking voor de 
bovenstaande overtredingen 1, 2, 5 en 10 uit tabel 1.  
 
Omdat de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan nu voor het eerst wordt meegenomen, 
wordt aanbevolen om voor de bovenstaande stap een voornemen last onder dwangsom te 
versturen. 
 
 
1. € 2.750,- per week, dat u artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht niet naleeft, met een maximum van € 16.500,-. 
Om deze overtreding te beëindigen en beëindigd te houden, moet u de activiteiten binnen uw 
inrichting terugbrengen naar de vergunde milieusituatie. Dit betekent onder meer het volgende: 
a) de bedrijfsactiviteiten worden zodanig verkleind zodat zij plaatsvinden binnen de vergunde 

grenzen van de inrichting; 
b) de opslag van afvalstoffen van buiten de inrichting wordt beëindigd. Een uitzondering hierop 

vormt de opslag van maximaal 50 m3 puin. Afvoer dient plaats te vinden naar hiervoor 
erkende afvalverwerkende inrichtingen. Van de afgifte dienen begeleidingsbrieven te worden 
getoond; 

c) het breken van steenachtig puin vindt niet meer plaats binnen de inrichting; 
d) De mobiele zeefinstallatie wordt niet meer gebruikt voor het zeven van grond. 

 
Een tweede optie is het beschikken over een omgevingsvergunning die de geconstateerde 
afwijkingen legaliseert, indien mogelijk. Deze omgevingsvergunning zal, zolang er nog geen 
sprake is van een inwerking getreden legaliserend bestemmingsplan, dan ook op het onderdeel 
"afwijken van het bestemmingsplan" moeten toezien. 

 
2. € 3.000,- per week per tank, dat u artikel 3.30 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 

3.34 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer niet naleeft, met een maximum van € 
18.000,-. 
Om deze overtreding te beëindigen en beëindigd te houden, moet u de tank met HBO en de 
voormalige tank voor afgewerkte olie hebben laten saneren door een bedrijf dat hiervoor een 
erkenning heeft op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Van de tanksanering dient u van beide 
tanks het tanksaneringscertificaat naar ons te hebben toegestuurd. 
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3. € 10.000,- per week, dat u artikel 2.11 lid 3 t/m lid 8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet 
naleeft, met een maximum van € 60.000,-. 
Om deze overtreding te beëindigen en beëindigd te houden, moet u de volgende zaken hebben 
uitgevoerd:  
- een nader bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aard en omvang van de 

verontreinigingen. De rapportage van dit bodemonderzoek dient naar ons te zijn opgestuurd; 
- het laten opstellen van een plan van plan van aanpak voor het herstel van de bodemkwaliteit. 

Dit plan dient ter goedkeuring aan ons te zijn voorgelegd; 
- het laten saneren van de bodemverontreiniging tot aan de achtergrondwaarden op basis van 

een goedgekeurd plan van aanpak; 
- de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor een erkenning 

hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
 

4. € 1.000,- per constatering per week, dat u artikel 3.19 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
artikel 3.25 lid 1 en lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer (tankplaats) en ook artikel 3.23b 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.27 lid 1 van de Activiteitenregeling 
milieubeheer (wasplaats) niet naleeft, met een maximum van € 6.000,-. 
Om deze overtreding te beëindigen en beëindigd te houden, moet u de vloer van de was- en 
tankplaats als vloeistofdicht hebben laten beoordelen en goedkeuren door een bedrijf die hiervoor 
een erkenning heeft op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Het bewijs waaruit blijkt dat de 
vloer op vloeistofdichtheid is goedgekeurd, dient te zijn overgelegd. U kunt er tevens voor kiezen 
om deze activiteiten op de inrichting (tijdelijk) te beëindigen totdat een nieuwe en vloeistofdichte 
was- en tankplaats zijn gerealiseerd. 

 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt d.d. 21 juli 2021, 
 
 
 
de heer P. Hessing 
Senior toezichthouder/handhaver 
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Foto’s controle 30 juni 2021 
 

 
Foto 1   Provisorische geluidswand achter loods 
 

 
Foto 2   Opslag partijen grond bij ingang inrichting, locatie weegbrug 
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Foto 3  Opslag containers achter loods 
 

 
Foto 4  Opslag partijen grond 
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Foto 5  Opslag gemengd bouw- en sloopafval 
 

 
Foto 6  Opslag steenachtig puin 
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Foto 7  Opslag residu uit metaalafval 


