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Geachte heer/mevrouw, college van Burgemeester en Wethouders, 
Leden van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 

Op 2 januari 2012 heeft ondergetekende een brief verstuurd naar Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, t.a.v. Bureau Bodem. 

Als reactie kreeg ik donderdag 5 januari 2012 reeds een telefoontje van dhr. Niels van Hoof 
ambtenaar bureau bodem provincie Noord-Brabant, met de mededeling, ik heb het in 
behandeling mag ik uw aanstaande maandag terug bellen. 

Maandag 9 januari 2012 om 11.30 uur ging de telefoon, provincie Noord-Brabant. 

Niels van Hoof legde mij uit dat de licht vervuilde grond geen invloed heeft op de 
bouwaanvraag, daar de vernieuwbouw naast de vervuiling plaatsvindt, en de vervuilde grond 
niet als zodanig bewerkt en geroerd hoefde te worden, waardoor ook geen vervuilde grond 
afgevoerd dient te worden. 

De ontvangstbevestiging melding Besluit Uniforme Sanering (BUS)- melding, verzonden op 
15 februari 2008 door provincie Noord-Brabant, is door de gemeente ambtenaren verkeerd 
beoordeeld, en als zodanig in het vervolg traject steeds een struikelblok geweest, 
(stokpaardje). 

Ambtenaren van de gemeente Steenbergen moeten gewoon hun werk doen als bevoegd gezag. 

Op mijn vraag of ze dan ook een vergunning tot bouwen mochten geven, was het antwoord, 
de vervuiling heeft geen invloed op het verstrekken van een vergunning tot bouwen, zoals 
reeds gezegd. 

Na een bedankje mijnerzijds, was het gesprek afgelopen. 

Resumerend: 
Vanaf de verkeerde beoordeling maart 2008 over de goedkeurig van de BUS melding door de 
provincie Noord-Brabant, en een goed gekeurd saneringsplan,wat nu nog steeds van 
toepassing is, al is het verlopen, en op deze verbouwing geen betrekking heeft, is er voor de 
gemeente Steenbergen geen enkel bezwaar meer om de bouwvergunning per terug werkende 
kracht toe te kennen. 
Geachte heer/mevrouw, Burgemeester en Wethouders, Raadsleden gemeente Steenbergen. 



Uit een onderzoek door de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer komt het steeds 
vaker voor dat burgers door de overheid worden gemangeld. B N . De Stem 11 -01 - 2012 

Je moet op boksen tegen ambtenaren die veel te bureaucratisch en technocratisch handelen, 
door te pas en te onpas met artikelen gooien, zonder de beschrijving er bij te voegen, wat dan 
wel de overtreding is, B .V. wij zijn van mening dat genoegzaam is gebleken dat bezwaarde 
ter plaatse in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo heeft gebouwd. 
Als de omgevingsmanager zijn taak naar behoren had uitgevoerd had ik allang een 
bouwvergunning gehad mei - juni 2008, ook zijn de bouwleges betaald. 

Is de opgelegde dwangsom van € 5000,00 wel terecht ? 

Een citaat uit de procedure bezwaarschriftencommissie: 
Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, zal in geval van overtreding van 
een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder 
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid 
gebruik moeten maken. 

Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit 
niet te doen. 

Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. 

De dwangsom was terecht, want er was geen aanvraag om een omgevingsvergunning 
ingediend,(lees wel een bouwvergunning), en daarnaast speelt ook de actuele bodemsituatie 
en de haalbaarheid van eventuele uit te voeren bodemsaneringwerkzaamheden een belangrijke 
rol bij de vraag of er op enig moment na indiening van een aanvraag, een vergunning kan 
worden verleend. 

Mevrouw Niekus zegt dat de aanvraag moest worden aangehouden. Er is geen goedgekeurd 
saneringsplan. Er moet een nieuwe BUS - melding bij de provincie ingediend worden. Daarna 
kan de aanvraag verder worden behandeld. 

Mevrouw Niekes is het niet eens met de wijze waarop de heer Buijs de gemeente in een 
kwaad daglicht tracht te stellen. Zij zegt dat de gemeente open staat voor ieder overleg op 
ieder moment. 

Een waarlijk streven !!!!! 
Aldus J.J.F.L. Peijs 
Juridisch beleidsmedewerker handhaving 

Dit zijn citaten uit de procedure bezwaarschriftencommissie en berusten enkel op aannames 
en zeker niet op de waarheid. 
Het is een pure juridische procedure geworden waar je als burger onderdanig aan ten onder 
dreigt te gaan, je moet moreel heel sterk zijn om tegen dit geweld bestand te zijn. 

Verder zoeken wij het wel op de rechtbank in Breda uit. 

Zij die zich vernederd voelen groeten u 
Herman Buijs 
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