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Beste heer Van Voorst, 

 

Uw vragen van 8 december 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Vragen: 

Naar aanleiding van een advies van Omgevingsdienst Brabant Noord over op te leggen 

dwangsommen aan het bedrijf Gebroeders Van Kaathoven aan de Liempdseweg in Sint-

Oedenrode heeft Hart een reeks vragen met betrekking tot diverse dossiers waarbij handhaving 

een rol speelt. 

 

Met betrekking tot de casus Gebroeders Van Kaathoven: 

1. Wat is uw mening over het advies en de voorgaande vaststellingen over vastgestelde  

overtredingen? En: bent u van zins inderdaad dwangsommen op te leggen? 

 

Afgelopen week werd bekend dat de rechtbank kritisch is over de handhaving van de gemeente 

met betrekking tot feestcafé ’t Straotje 2.0. 

2. Trekt u zich de uitspraak van de rechter aan voor wat betreft de handhaving, de als 

ondeugdelijk beschouwde geluidmetingen en daardoor ten onrechte verleende vergunning? 

Zo ja, waar blijkt dat uit of gaat dat uit blijken? 

 

Over de plastic matten, gelegd door Paaspop in het buitengebied: 

3. Een buurtbewoner stelt in mailwisselingen met de gemeente, door hem gedeeld met      

fractievoorzitters van PvdA, Hier en Hart, dat uitstel tot 1 mei in strijd is met afspraken en 

sowieso niet billijk – het seizoen waarbinnen gras ongemoeid moet blijven, loopt volgens hem 

al op 1 februari af. Wat vindt u van die repliek?  



 

Zaaknummer 1948422029 Pagina 2 van 4 datum 8-12-2021 

 

Over bedrijven die zonder deugdelijke vergunningen actief zijn aan de Noordkade in Veghel: 

4. Is er gehandhaafd en zo nee, waarom niet? 

 

Over Kerkstraat 11: 

5. Zijn de door eigenaren gepleegde aanpassingen voldoende? Zo nee, wat zijn de 

consequenties van die vaststelling?   

 

Over handhaving het algemeen: 

6. Hoe verhouden deze vijf dossiers zich tot de wijze waarop de gemeente doorgaans 

handhaaft? Anders gesteld: kaart Hart hier zaken aan die uitzonderlijk zijn of zijn ze illustratief 

voor het er doorgaans aan toegaat? 

 

7. Deelt u de vrees van Hart dat het vermeend gebrek aan handhaving de geloofwaardigheid 

van de (lokale) overheid als bevoegd gezag kan aantasten? Zo ja, waartoe leidt dat besef? Zo 

nee, wat gaat u doen om die geloofwaardigheid te behouden, verbeteren of herstellen 

 

Antwoorden: 

 

Met betrekking tot de casus Gebroeders Van Kaathoven: 

1. Wat is uw mening over het advies en de voorgaande vaststellingen over vastgestelde  

overtredingen? En: bent u van zins inderdaad dwangsommen op te leggen? 

Reactie: 

Conform ons in 2018 vastgesteld VTH beleidsplan 2018-2022 volgen wij de daarin opgenomen 

handhavingsstrategie. Dit volgt ook uit de al langer bestaande jurisprudentie (rechtspraak) waaruit 

een beginselplicht tot handhaving aan de overheid is opgelegd. Momenteel ontbreekt juridisch 

gezien het concrete zicht op legalisatie van de geconstateerde overtredingen. Gelet hierop 

hebben we een handhavingsbeschikking met last onder dwangsommen opgelegd.  

 

Afgelopen week werd bekend dat de rechtbank kritisch is over de handhaving van de gemeente 

met betrekking tot feestcafé ’t Straotje 2.0.  

2. Trekt u zich de uitspraak van de rechter aan voor wat betreft de handhaving, de als 

ondeugdelijk beschouwde geluidmetingen en daardoor ten onrechte verleende vergunning? Zo ja, 

waar blijkt dat uit of gaat dat uit blijken? 

Reactie: 

Uiteraard wordt de uitspraak van de rechtbank gerespecteerd. De vergunning is echter in stand 

gebleven en is dus rechtsgeldig. De uitspraak is gericht op het doen van een representatief 

geluidsonderzoek. Zodra de situatie weer genormaliseerd is, i.c. dat de normale openingstijden 

weer gehanteerd kunnen worden, zal een nieuw representatief geluidsonderzoek worden verricht. 

Alsdan kan een nieuwe beslissing op bezwaar worden genomen die mede daarop gestoeld is.     

 

Over de plastic matten, gelegd door Paaspop in het buitengebied: 

3. Een buurtbewoner stelt in mailwisselingen met de gemeente, door hem gedeeld met      

fractievoorzitters van PvdA, Hier en Hart, dat uitstel tot 1 mei in strijd is met afspraken en sowieso 

niet billijk – het seizoen waarbinnen gras ongemoeid moet blijven, loopt volgens hem al op 1 

februari af. Wat vindt u van die repliek? 

Reactie: 

Het klopt dat de termijn wanneer men grasland weer mag “scheuren” in relatie tot deze situatie 

vanaf 1 februari al is toegestaan maar wel met een voorwaarde dat het perceel direct daarna met 
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een stikstofbehoeftig gewas wordt  ingezaaid (zoals bijvoorbeeld gras). De weersinvloeden vroeg 

in het voorjaar zijn echter vaak van dien aard dat uitvoering van deze activiteiten in praktische zin 

niet mogelijk is. Rekening houdend met een dergelijke “overmachtssituatie” is nu een voldoende 

ruime begunstigingstermijn gesteld.  

Gegeven het feit dat de aanwezigheid van de grasroosters op zich geen direct nadelige 

(milieu)gevolgen heeft, het uiteindelijk gewenste herstel van de agrarische hoofdfunctie en de 

landschappelijke waarden/natuurwaarden van het betreffende perceel mogelijk blijft en derde 

belanghebbenden niet onevenredig in hun belangen worden benadeeld, zijn wij van oordeel dat 

deze termijn gerechtvaardigd is. Uitstel betekent evenwel geen afstel. De opgelegde last onder 

dwangsom blijft verder ongewijzigd in stand, en de grasroosters zullen binnen de nieuwe 

begunstigingstermijn verwijderd moeten worden. 

 

Over bedrijven die zonder deugdelijke vergunningen actief zijn aan de Noordkade in Veghel: 

4. Is er gehandhaafd en zo nee, waarom niet? 

Reactie: 

Tijdens het reguliere toezicht wordt hier op toegezien. Toezicht en handhaving vindt plaats 

conform de strategie zoals opgenomen in het al eerder genoemde VTH-beleidsplan 2018-2022. 

Wanneer illegale activiteiten plaatsvinden (zonder vergunning dus) dan wordt daarop uiteraard 

gehandhaafd. In het verleden zijn bijvoorbeeld oprichtingswerkzaamheden stilgelegd omdat men 

nog niet beschikte over de juiste vergunning. Op het moment dat er concreet zicht is op legalisatie 

kunnen dergelijke activiteiten op eigen risico worden voortgezet immers en vergunning is pas 

onherroepelijk als de bezwaar- en/of beroepstermijn ongebruikt is verstreken. 

 

Over Kerkstraat 11:  

5. Zijn de door eigenaren gepleegde aanpassingen voldoende? Zo nee, wat zijn de 

consequenties van die vaststelling?   

Reactie: 

Naar aanleiding van de aanschrijving van toezicht en handhaving zijn steigers geplaatst, is 

begroeiing verwijderd en is een net over dakpannen geplaatst. De gevaarzetting is daarmee op 

voldoende wijze ongedaan gemaakt. Daarnaast is er een plan voor sloop en vervangende 

nieuwbouw op dit moment in behandeling. Op het moment dat er een plan ligt waarvoor een 

omgevingsvergunning verleend kan worden, kan de sloopvergunning voor de huidige bebouwing 

verleend worden.  

 

Over handhaving het algemeen: 

6. Hoe verhouden deze vijf dossiers zich tot de wijze waarop de gemeente doorgaans 

handhaaft? Anders gesteld: kaart Hart hier zaken aan die uitzonderlijk zijn of zijn ze illustratief 

voor het er doorgaans aan toegaat? 

Reactie: 

De aangehaalde dossiers zijn zaken die door toezicht en handhaving zijn opgepakt conform het 

beleid. Dat betekent dat er eerst gekeken is of de betreffende overtreding gelegaliseerd kan 

worden dan wel de overtreding ongedaan gemaakt kan worden. Dan worden afspraken gemaakt 

met de overtreder om binnen een bepaalde termijn de genodigde actie uit te voeren. Dus een 

vergunningaanvraag indienen of bijvoorbeeld bij Paaspop zorgen voor het tijdig inzaaien van het 

juiste gewas. Door de acties van toezicht en handhaving zijn er aanvragen omgevingsvergunning 

ingediend welke worden beoordeeld. De termijnen die daarvoor gelden zijn nog niet verlopen. 

 

Dit is in lijn met het VTH-beleidsplan. Dit beleid is opgesteld op basis van een omgevingsanalyse 

en een risicoanalyse. Het beoordelen van vergunningaanvragen en het toezicht en de handhaving 
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worden op die wijze uitgevoerd. Daarbij is de insteek om de aandacht te focussen op die aspecten 

waar de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid het grootst zijn en zaken die er 

minder of niet toe doen los te laten. Wanneer het toezicht leidt tot daadwerkelijke inzet van 

handhavingsmiddelen dan hanteren we daarvoor de Landelijke Handhavingsstrategie om de juiste 

afweging te maken die hoort bij de impact en omvang van de overtreding waarbij ook het gedrag 

van de overtreder wordt meegenomen (bijvoorbeeld is het een bewuste overtreding of is het 

onwetendheid). 

In het jaarlijkse VTH uitvoeringsprogramma worden op basis van een evaluatie van het 

voorgaande jaar de voor dat jaar specifieke prioriteiten en aspecten uitgelicht die dan worden 

uitgevoerd.  

 

 7. Deelt u de vrees van Hart dat het vermeend gebrek aan handhaving de geloofwaardigheid 

van de (lokale) overheid als bevoegd gezag kan aantasten? Zo ja, waartoe leidt dat besef? Zo 

nee, wat gaat u doen om die geloofwaardigheid te behouden, verbeteren of herstellen 

Reactie: 

Neen, wij delen de conclusie van een (vermeend) gebrek aan handhaving niet. Wij blijven 

uitvoering geven aan de handhaving binnen de kaders en wet- en regelgeving die we hiervoor met 

elkaar hebben afgesproken. De afgelopen jaren heeft het Interbestuurlijk toezicht (IBT) van de 

Provincie ons positief beoordeeld. Ook al zijn we positief beoordeeld: binnen de handhaving 

moeten er keuzes worden gemaakt. In die zin zetten we ook de komende beleidsperiode de 

beleidslijn voort, wat betekent dat we prioriteiten moeten stellen en onze toezicht en handhaving  

richten op die zaken die een risico vormen op het gebied van veiligheid, gezondheid en een 

goede fysieke leefomgeving. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 


