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De politie in Oss heeft
zich ontfermd over een
kerstboom die dinsdaga-
vond werd aangetroffen op
de A50 bij Nistelrode. Op
de Facebookpagina van het
Osse team verscheen eerst
een zakelijk bericht over
het dubbelgeknakt opbren-
gen van de boom in de kof-
ferbak. Na reacties op het
bericht wijzigde de toon.
„Wij vonden ook dat na de
heftige situatie die de kerst-
boom had meegemaakt hij
warm ontvangen moest
worden op het politiebu-
reau in Oss. De nacht-
dienst heeft zich met de
aanwezige materialen op
het bureau ingezet om de
kerstboom te versieren.”

Politie Oss in
kerstsfeer na
vondst boom

door Maarten van de Rakt

OSS. Het wil maar niet lukken
met de Glowing Lines langs de
Weg van de Toekomst. Daarom
zijn ze sinds gisteren gedoofd.
Het goede nieuws: in april legt
bouwbedrijf Heijmans de door-
ontwikkelde lijnen weer neer.

Met zonnebomen, de snelheid
regelende Flowman en de inter-
actieve fietstunnel vormden de
Glowing Lines de visitekaartjes
van de Weg van de Toekomst.
Het is een ontwerp van kunste-
naar Daan Roosegaarde. Het
idee: speciale strepen langs de
weg absorberen overdag licht en
geven dat ’s avonds weer af.

Roosegaarde maakte er vanaf de
aanleg in april 2014 internatio-
naal goede sier mee. Uiteindelijk
moeten de Glowing Lines een
verkoopbaar product worden.
Dat heeft wat voeten in de aarde.
Ze bleken niet regenbestendig
en eind oktober waren sommige
lijnen aan vervanging toe.

Met het oog op de donkere
wintermaanden heeft Heijmans
in overleg met gemeente en pro-
vincie gekozen voor een tijdelijke,
ouderwetse oplossing. Gisteren
brachten medewerkers klassieke,
reflecterende witte strepen aan.

bd.nl/wegvandetoekomst
Voor meer nieuws en achtergronden

door Lieke Mulder

H enk van de Werfhorst
(62) neemt afscheid als
voorzitter van de Raad
van Bestuur van Bra-

bantZorg. Hij gaat met pensioen.
Van de Werfhorst was veertien
jaar voorzitter van de Raad van Be-
stuur, eerst bij Welstaete, vanaf
2008 bij de fusie-organisatie Bra-
bantZorg waarin Welstaete en
ZVO Maasland opgingen.

Met welk gevoel verlaat u het schip?
„Ik ben er trots op dat er een sta-
biele organisatie staat. We zijn
een betrouwbare partner in een
roerige tijd waarin zorgorganisa-
ties omvallen. Dat heeft te maken
met de keuzes die we maken en
de koers die we varen. Ja, we had-
den vorig jaar 6,7 miljoen winst.
Ik kan me voorstellen dat dat vra-
gen oplevert. Maar het is niet bij-
zonder veel als je kijkt naar de
grootte van de organisatie. Je hebt
reserves nodig om de continuïteit
van zorg te garanderen en om in-
vesteringen te doen. Denk bijvoor-
beeld aan zorgtechnologie. En
dankzij de samenwerking met
BrabantWonen hebben we veel
nieuwbouw en renovaties kunnen
realiseren. Daar hebben medewer-
kers en bewoners dagelijks profijt
van.”

Wat is de laatste jaren veranderd bij
BrabantZorg?
„We hebben een belangrijke ont-
wikkeling doorgemaakt naar meer
privacy voor mensen. Denk je
eens in. Vijftien jaar geleden ken-
de de verpleeghuiszorg geen priva-
cy. Iedereen lag op een meerper-
soonskamer. Anno 2015 hebben
we ook eenpersoonskamers, een
enorme vooruitgang. Daarnaast ge-
ven we cliënten meer eigen regie,

waarbij we uitgaan van wat ze wél
kunnen. Als derde geven we ook
medewerkers meer eigen regie.
Teams gaan bijvoorbeeld zelf de
roosters maken, medewerkers wor-
den meer aangesproken op hun
kwaliteiten, op dat waar ze affini-
teit mee hebben. Dat willen we
richting vrijwilligers - we hebben
er 3500 - ook meer gaan doen.
Dus vragen wat ze ons kunnen en
willen bieden in plaats van een
lijst met activiteiten voorleggen.”

Er wordt zo vaak gezegd dat we in
Nederland zo slecht voor onze oude-
ren zorgen. Hoe ziet u dat?
„Daar ben ik het niet mee eens. Ik
vind dat de ouderenzorg echt be-
ter is geworden, zeker bij ons met
alle nieuwbouw. Maar de tarieven
staan wel onder druk. Er heerst
kennelijk het idee dat het allemaal
goedkoper kan. Wij gaan voor
kwaliteit en daar hoort een bepaal-
de prijs bij. We hebben daarom
bijvoorbeeld geen contract voor
wijkverpleging gesloten met
DSW en Menzis.”

BrabantZorg nam begin dit jaar veel
cliënten van het failliete Pantein
over, maar zette hen in eerste instan-
tie terug op 1,5 uur. Hoe is dat te rij-
men met kwaliteit willen bieden?
„Soms moet je keuzes maken, die
mensen minder waarderen. Op
die manier konden we mensen in
elk geval zo snel mogelijk hulp bie-
den.”

door Maarten van den Hurk

T
erwijl in Nistelrode
gistermiddag de
stront nog letterlijk
op buurmans akker
stroomde, vielen bij
de bestuursrechter

in Den Bosch grote woorden.
Rechter M. Verhoeven: „De

doodstraf kennen we niet in Ne-
derland, maar bij de doodstraf
voor deze rechtspersoon komt

dit wel in de
buurt.”

Bauke Algera,
jurist van de pro-
vincie Brabant die
tóch de vergunning
ingetrokken heeft van het be-
doelde bedrijf BioSpares: „Dit
ligt echt heel gevoelig bij ons be-
stuur. En heel Brabant kijkt mee!
Als dit bedrijf zo verder mag dan
kunnen handhavers beter gaan
vissen voortaan.”

Pieter Hoogendonk, eigenaar
van BioSpares: „Dit proces leidt
uiteindelijk tot een schadeclaim
van tussen de 20 en 30 miljoen
euro, waarvoor de samenleving
zal moeten opdraaien.”

Nog nooit vertoond, zegt de
provincie over de affaire BioSpa-
res. Nooit in Brabant, naar ver-
luidt wel twee keer in Overijssel.
Niet eerder ontnam Brabant een
bedrijf de (omgevings-)vergun-
ning en daarmee de basis om te
mogen werken. „De provincie is
er ook niet om bedrijven te slui-
ten”, schetst gedeputeerde Johan
van den Hout (SP, handhaving).
Maar in dit geval kon het niet an-
ders, omdat de ondernemer ach-
ter BioSpares alle regels en sanc-
ties aan zijn laars lapt. Van den

Trots op onze bijdrage aan
een groener Geffen: Wiha-
boompjes verplaatst naar
Arboretum.

De Geffense drukkerij Wiha-
bo heeft een ‘steentje’ bijge-
dragen aan het bomenpark
in wording bij de oude vuil-
stort. Wihabo bloeit: het
29-jarige bedrijf heeft ook
vestigingen in Heesch en
Zeeland.

Rien de Visser uit Hees-
wijk-Dinther heeft alle boer-
derijen getraceerd die in
1958 onder het bewind van
Kasteel Heeswijk vielen.
Het zijn er 77. Van krakke-
mikkige hutjes tot chique
hofstedes. De Visser
schreef er een kloek boek
over. Hij volgde het spoor
van de laatste pootmeester
in 1958, die langs alle 77
pachthoeven ging.

Zie ook pagina 6 en 7

Het einde van een onwillig bedrijf of het
einde van milieuhandhaving? De strijd om
BioSpares laait op bij rechter.

OSS

Tweet van de dag

� Al een week stroomt mest uit een vergister. Volgens controleurs de
schuld van het bedrijf, volgens het bedrijf het gevolg van foute ingrepen.

Wihaboompjes

‘De verpleeghuiszorg
kende vijftien jaar
geleden geen privacy.
Anno 2015 kennen
we die wél’

DRUKKERIJ WIHABO
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● Rechter moet oordelen over
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� Henk van de Werfhorst.
foto Jeroen Appels/Van Assendelft

� De verweesde kerstboom
is versierd met afzetlint.

‘De ouderenzorg
is er echt beter
op geworden’

Glowing Lines doven
en komen in april terug
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OIJEN/LITHOIJEN. De drie kilo-
meter lange nevengeul langs de
Maas in de Hemelrijkse Waard,
tussen Oijen en Lithoijen, is
klaar. Ook is het grootste deel
van het beoogde waterstandver-
lagende effect bij hoogwater nu
al bereikt.

De herinrichting van de ui-
terwaard wordt in opdracht
van Rijkswaterstaat uitgevoerd
door aannemer Van de Wete-
ring uit Heesch, samen met Na-
tuurmonumenten. In totaal
wordt in de Hemelrijkse Waard
een gebied zo groot als 450
voetbalvelden (225 ha) op de
schop genomen.

Hout: „Er valt geen land met hem
te bezeilen.”

Wat is de rest van handhaving
waard, hielden zijn ambtenaren
gisteren de rechter voor, als je ie-
mand die niet luisteren wil uitein-
delijk niet de ultieme straf mag
opleggen?

Hoogendonk, welbespraakt,
vocht verbaal als een leeuw voor
zijn imago en zijn bedrijf. Nog
nooit was hij veroordeeld, niet als
mens en niet als ondernemer.
Zijn bedrijf boerde financieel
best, dat kon de rechter wel aan
de cijfers zien. En: de meeste over-
tredingen waren óf inmiddels her-

steld óf foute waarnemingen. De
milieucontroleurs zóchten hem
gewoon: „Ik kan niks meer goed
doen.” Dus ging hij er mee stop-
pen, kondigde Hoogendonk aan:
„Voor mij is de lol eraf. Als onder-
nemer probeer ik het te verkopen.
Er zijn twaalf belangstellenden.”
Maar die overnamegesprekken lig-
gen stil nu het voortbestaan van
BioSpares in handen van de rech-
ter ligt.

Voorzieningenrechter Verhoe-
ven noemde de zaak ‘te gecompli-
ceerd’ om direct te oordelen. Zijn
uitspraak volgt vanmiddag. Dit
vonnis bepaalt alleen of het intrek-

kingsbesluit van de provincie wel
of niet meteen in werking treedt.
Een andere rechter gaat nog inhou-
delijk naar het bijzondere besluit
kijken, over enkele weken.

Maar wie haalt intussen die
stront van mijn akker af?, vroeg
achter in de zaal de buurman.
Hoogendonk: „Ik ga daar meteen
werk van maken. Dan kan het
vóór zaterdag opgeruimd zijn.”

1. Gasflessen staan
onvergund op het
terrein. Enkele ande-
re afwijkingen van
de vergunning zijn
een mestopslag en
het tanken van voer-
tuigen. (juli 2014)

2. Een mestbassin
is illegaal aangelegd
en staat op instor-
ten. Uit vrees voor
een calamiteit
grijpt de overheid
in. Circa 80 tankwa-
gens vol mesthou-

dende vloeistof wor-
den afgevoerd en el-
ders opgeslagen.
Het goedje ligt nog
steeds in die op-
slag, de kosten hier-
van lopen door.
(september 2014)

is dit lekken te zien
als het overkoken
van de vergister, en
is dat het gevolg
van foute ingrepen
door de milieucon-
troleurs.
(december 2015)

mestvloeistof zijn
al uit de installatie
gestroomd. Een
houtwal naast het
bedrijf ligt vol mest
en ook een boeren-
land stroomt vol.
Volgens BioSpares

3. Lozing van afval-
water op het riool
brengt de werking
van de waterzuive-
ringsinstallatie even
verderop in Vinkel
in gevaar.
(oktober 2014)

6. Mest lekt weg
uit een vergister.
Dit actuele euvel is
vorige week woens-
dag ontdekt en
duurt nog voort. Ze-
ker enkele honder-
den kubieke meters

5. Kap vergister is
gesprongen. Hierbij
is een hoeveelheid
gas verdwenen. Bij
controles worden
nog enkele gaslek-
ken gevonden.
(juni 2015)

4. Het gas H2S (wa-
terstofsulfide), be-
kend van stinkbom-
men, zit in een te
hoge concentratie
in het verder te ver-
werken biogas.
(maart, juni 2015)

‘Dit ligt echt heel
gevoelig bij het be-

stuur van de provincie.
En heel Brabant kijkt

mee! Als dit bedrijf zo
verder mag dan kunnen
handhavers beter gaan

vissen voortaan’
Bauke Algera, jurist

provincie

Nee, nee! Stellig ver-
werpt de provincie-
woordvoerder de sug-
gestie dat de provin-
cie met de harde aan-
pak van BioSpares
vooral een voorbeeld
wil stellen. Genoeg
andere bedrijven be-
gaan overtredingen
en krijgen dwangsom-
men, zegt hij: „Maar
dit is werkelijk de gro-
te uitzondering.”
Wanneer een bedrijf
milieuregels over-

treedt, legt de over-
heid een last onder
dwangsom of onder
bestuursdwang op.
Het bedrijf krijgt dan
de opdracht én tijd
om de fout te herstel-
len. Gebeurt dat niet,
dan volgt de dwang-
som of ingrijpen op
kosten van overtre-
der. De woordvoer-
der: „Het gaat er om:
wil een bedrijf mee-
werken of blijft het
achterover hangen

tussen de regels van
wet en recht?” Tel-
kens kan een bedrijf
naar de rechter stap-
pen. Bij BioSpares
zijn zo diverse trajec-
ten gaande. Dit kostte
de provincie al han-
denvol geld en leidt
niet tot resultaat.
Daarom is het bedrijf
nu ‘stelselmatig over-
treder’ genoemd en
is als ultieme sanctie
de omgevingsvergun-
ning ingetrokken.

TOP 6 VAN (SMERIGE) OVERTREDINGEN DOOR MILIEU-AMBTENAREN GECONSTATEERD BIJ BIOSPARES

Nevengeul
Oijen klaar

Provincie: Dwangsommen helpen
normaal wel, bij BioSpares niet

nog nooit door Brabant vertoonde intrekking van vergunning

KOM GENIETEN VAN

 DE ÉCHT MOOIE 
KLASSIEKE KEUKENS 

Joost Manders

Maar dan anders!

MANDERSKEUKENS.NL
HOEKSTRAAT 8  SCHAIJK  | T 0486 461200

MAATWERKUIT EIGEN
WERKPLAATSMAAKT (BIJNA)ALLES MOGELIJKBIJ MANDERS!

� Blik op het terrein van BioSpares. Onder de groene bolvormen zitten ver-
gisters, die met behulp van mest en bacteriën gas maken. Dit gas kan vervol-
gens omgezet worden in groene stroom. foto’s Jeroen Appels/Van Assendelft

doodstraf voor dit bedrijf
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