
Deel 6: 

RIEC-project “Maïsveld” 
2013 – 2016

”Samen met de curator”



Burgemeester roep
hulp staatssecretaris

Teeven in 



Bezoek Teeven vormt start Project

Maïsveld. Focus:

• Belastingdienst Rotterdam-Rijnmond vraagt het

faillissement van Engel beheer B.V in Rotterdam aan

om de aandelen van de camping in handen te krijgen.

• Het RIEC werkt vervolgens samen met de curator.

• De Belastingdienst stelt Fort Oranje aansprakelijk voor

vorderingen op de fiscale eenheid en legt beslag op de

gronden

• De mogelijkheid van een faillissementsaanvraag wordt

onderzocht

• Voortzetten van handhavingsacties en

dwangsombesluiten



• 26 maart 2013: memo van het Ministerie

van V&J gericht aan de leden van de

Taskforce B5.

• Taskforce B5 bestaat uit het RIEC Zuidwest

Nederland en de gemeenten Breda,

Helmond, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en

Tilburg.

• Voorstel: de Taskforce ondersteunt de

gemeente bij de aanpak van Fort Oranje.





• Faillissement van Engel Beheer B.V.

en C. Engel Vastgoed Rotterdam

B.V. op verzoek van de

Belastingdienst Rotterdam-

Rijnmond in augustus 2013.

• Engel Beheer is indirecte eigenaar

van de aandelen Fort Oranje.



Met het faillissement wordt via de curator geprobeerd de camping in handen te

krijgen. In het projectplan staat volgende geschreven:



Agendaoverzicht curator: de Belastingdienst, de burgemeester, de

gemeentesecretaris, de provincie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

de taskforce spraken regelmatig met de curator over Fort Oranje.



De curator mr. R. de Bok zegt tijdens het 
getuigenverhoor op 20 mei 2021 volgende

hierover: 

“Er zijn zes besprekingen geweest met de 
Gemeente Zundert en de Belastingdienst. Ik weet
niet meer wat er is besproken met de gemeente in 
de periode september 2013 tot september 2014.”



Zundert betaalt een boedelbijdrage aan de curator om 
procedures te starten tegen Divine, de grootse schuldeiser in 
het faillissement. Mr. Jorne Kloots:

“Wij hebben met de gemeente besproken dat wij de 
procedure zouden gaan voeren. Als de aandelen in de boedel
zouden vallen, dan zou de gemeente mogelijke een
kandidaat-koper zijn. Ik weet niet wat het belang van de 
gemeente was bij die boedelbijdrage.

Er is een strafrechtelijke aangifte gedaan tegen Engel senior 
wegens schending van de administratieplicht en het verlenen
van medewerking aan de paulianeuze overdracht van de 
aandelen. Deze aangifte is ter sprake gekomen in overleg met 
de gemeente. Ik weet niet of de gemeente daarop heeft
aangedrongen en of daar een verzoek toe gedaan.” 

Mr. Jorne Kloots



In samenspraak met de RIEC-partners voert de curator drie opdrachten uit:

1. De aandelen terughalen naar de boedel;

2. De hypotheekrechten van Divine op de gronden van Fort Oranje aanvechten

3. Strafrechtelijke vervolging van Engel

De curator ontvangt voor deze taken een boedelbijdrage van de Belastingdienst en de

gemeente.



Jorne Kloots bevestigt in een gesprek op 12 augustus 2014 dat de

boedelbijdrage van de gemeente uit de koker van de Belastingdienst komt

omdat ze het ook voor de gemeente Zundert doen.



De curator vertelt tijdens dit gesprek voorts dat het de

bedoeling is om de aandelen in de boedel te krijgen zodat

deze aan de gemeente verkocht kunnen worden:



• Divine heeft echter nog een hypotheekrecht op de grond zodat de gemeente bij

aankoop van de aandelen niet over de grond kan beschikken.

• De curator begint nog een volgende procedure om de hypotheekrechten nietig

te verklaren.

• Dit mislukt uiteindelijk doordat de rechtbank in Rotterdam de vorderingen en

het hypotheekrecht van Divine bij vonnis van 14 februari 2018 bevestigt

(zaaknummer C/10/528300/HA Z 17-563):



Gecoördineerde aanvalsplan:



Het plan benadrukt dat de deelnemers volledige geheimhouding en discretie

betrachten. Het is duidelijk dat Fort Oranje niet op de hoogte mag zijn van het plan

om de camping te sluiten, slopen en onteigenen.



Ook in de ministeriële stukken wordt benadrukt dat het plan geheim dient te

blijven. Dit benadrukt de clandestiniteit waarin deze aanpak plaatsvindt.



Het plan gaat ervan uit dat het project een langdurige en consequente inzet

vergt van de partners om het doel te bereiken, namelijk het beëindigen van

alle activiteiten en sluiten van de camping.



Ook in dit project speelt de communicatie een belangrijke rol. De

Taskforce stelt een communicatieadviseur beschikbaar voor

ondersteuning en opzetten en uitwerken van een

communicatiestrategie.





Overzicht acties die 
gemeente op basis 
projectplan doorvoerde



• Laaghangend fruit: legt de gemeente op 2 april 2013 een

spoedeisend bestuursdwangbesluit op in verband met

ondeugdelijke verbrandingstoestellen (Besluit

2013/13483)

• Dit besluit strandt in bezwaar omdat de gemeente de

gebreken niet aannemelijk kon maken.



• 25 april 2013 legt de gemeente een preventieve last onder

bestuursdwang

• handelen in strijd met de gebruiksvergunning.

• Ook dit besluit strandt op 20 september 2013 in de

bezwaarprocedure (besluit 2013/14608).

• De commissie concludeert dat een sleutelkluis overbodig is

omdat de Brandweer de slagbomen eenvoudig kan verwijderen

bij spoed.



• 22 juli 2013 last onder bestuursdwang nader onderzoek naar de aard en de

omvang van de verontreiniging van het terrein door illegaal gestorte

afvalstoffen.

• De Raad van State vernietigt 8 april 2015 het besluit (zaaknummer

201406848/1/A4).

• De gemeente heeft niet aannemelijk gemaakt dat zich zodanige

overtredingen voordeden dat aanleiding bestaat om aan te nemen dat het

gehele terrein daardoor is verontreinigd.



• 18 november 2013 op grond van het

bestemmingsplan last onder dwangsom op voor

egalisatiewerkzaamheden voor een parkeerplaats

van € 2.000 per overtreding met een maximum

van € 10.000.

• Engel wijst de gemeentelijke handhaver Van der

Spek op een in 2008 verleende aanlegvergunning

voor het aanleggen van wegen en infrastructuur

op de camping.

• Van der Spek doet zonder mededeling vijf

constateringen. De gemeente vordert bij besluit

van 13 december 2013 de maximale dwangsom

van € 10.000 van Fort Oranje.



28 november 2013 past de gemeente bestuursdwang toe door het omheinen en

verzegelen van het terrein waarop de werkzaamheden plaatsvinden.

(Besluitnummer 2013/19363)



• 27 januari 2014 bewoners een last op om binnen drie maanden de permanente

bewoning te beëindigen onder oplegging van een dwangsom van € 500 per

overtreding.

• permanente bewoning op Fort Oranje volgens het bestemmingsplan toegelaten.

• Ook weigert de gemeente bewoners in te schrijven in de gemeentelijke

basisadministratie. De rechter zet een streep hierdoor en oordeelt dat de

inschrijving niet geweigerd mag worden (AWB- 14_7654 VV en AWB-

14_7655):



Op 7 februari 2014 volgt een preventieve last onder

dwangsom van € 10.000 voor het stationeren mobiele

snackcar bij een aangekondigd karaokefeest (Besluit

20154/2285)



• 11 augustus 2014 Belastingdienst
Rotterdam-Rijnmond stelt Fort Oranje
aansprakelijk voor de aanslagen
Vennootschapsbelasting over 2010 en
2011 ter hoogte van € 134.581.

• Op 12 januari 2015 legt de Belastingdienst
beslag op de grond van Fort Oranje.



• 28 juli 2015: gemeente legt last onder
bestuursdwang asbestsanering na een
caravanbrand (Besluitnummer
2015/10215). 

• Fort Oranje dient binnen drie dagen
een asbestverwijderingsbedrijf
opdracht te geven om het vervuilde
deel te saneren. 

• Van asbestvervuiling blijkt geen
sprake.



• 11 juni 2016 legt de gemeente een last onder dwangsom op in verband met

strijdig gebruik van het parkeerterrein.

• Groep rondreizende Ierse travellers staan op het parkeerterrein voor de

slagboom staan met zes caravans en negen auto’s.

• Vanwege slechte ervaringen met dit soort bewoners weigert Fort Oranje de

groep de toegang tot het kampeerterrein.

• Zij weigeren ondanks herhaalde vorderingen te vertrekken van de

parkeerplaats.

• Fort Oranje schakelt daarop de politie in.

• Dit voorval is opgenomen in het incidentenoverzicht van de politie dat de

gemeente in 2017 gebruikte voor de sluiting.



• De politie weigert vervolgens de groep van het terrein te verwijderen.

• De gemeente treedt daarna wel op tegen Fort Oranje met een last om de mensen

binnen 12 uur te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 25.000.



Pogingen tot 
executieveiling





• eerste mogelijkheid doet zich door als Keytech Personeelsdiensten zich meldt. 
• Terwijl de gerechtelijke procedure nog in hoger beroep loopt, legt Keytech op 18 

december 2014 beslag op de grond en zegt een executieverkoop aan voor een vordering 
van € 48.247,03. 

• Dit is ook het moment dat de door de gemeente aan BroosStrategicon B.V. gegeven 
opdracht verandert. 

• De gemeente neemt daarmee de regie over de executieverkoop. 



• Keytech gebruikt Gerechtsdeurwaarderskantoor Rosmalen dat de gemeente

als vaste opdrachtgever heeft.

• De deurwaarder betekent de aanzegging vervolgens bij een gefailleerd

notariskantoor waar Divine als hypotheekhouder bij het opmaken van de akte

domicilie koos.

• Rosmalen is hiermee bekend doch laat na Divine ook via de haar bekende

contactgegevens te berichten.

• Hierdoor is Divine niet in staat om tijdig de veiling overnemen.





• Het notariskantoor Mirck weigert echter de opdracht tot executieverkoop omdat dit

benadeling van Divine als hypotheekhouder tot gevolg heeft terwijl Keytech geen

betaling ontvangt.

• Daarmee bestaat er geen belang bij een veiling.

• De notaris legt dit voor aan Keytech maar deze geeft vervolgens de opdracht aan

notaris Leenders in Breda zonder een terugmelding aan Mirck te doen.

• Ondanks een aansprakelijkstelling zet Leenders de veiling wel door.



• Telefonisch bevestigt de notaris dat deze veiling 
in overleg met de gemeente plaatsvindt en zij
de grond wil verwerven. 

• De geschatte opbrengst zou drie euro per 
vierkante meter zijn, hetgeen neerkomt op € 
800.000 terwijl de door de hypotheek gedekte
vordering meerdere miljoenen bedraagt, ver
onder de taxatiewaarde van meer dan 4 
miljoen euro. 

• De bijzondere veilingvoorwaarden blijken zo 
opgesteld dat de koopsom niet verrekend kan
worden waardoor Divine niet kan meebieden.  

• Een aanbod tot het stellen van zekerheid voor
Keytech in afwachting van het hoger beroep, 
wijst Keytech opvallend genoeg af.



• Divine spant executiegeschil aan tegen Keytech in Almelo.

• Keytech betwist ter zitting het bestaan van Divine;

• Divine biedt aan de bewijsstukken gelijk naar de rechtbank te laten zenden;

• De rechter weigert dit, gaat vervolgens zelf via de zoekmachine Google op zoek en komt tot de

conclusie dat Divine niet bestaat.

• Divine weet uiteindelijk de veiling te voorkomen door een bedrag van ruim 90 duizend euro

zekerheid te storten.





• beslaglegging op 7 april 2015 voor twee dwangbevelen van in totaal € 
20.000 voor de verbeurde dwangsommen bij de stilgelegde werkzaamheden 
en de snackcar. 

• Deze vorderingen lagen op dat moment nog ter beoordeling aan de 
bestuursrechter. 

• Ook stelt de gemeente dat van de € 610.000 die de Raad van State 
doorhaalde nog € 15.000 aan dwangsommen bleef staan. 

• Hiervoor legde de gemeente eerder in 2015 beslag



• Divine neemt vervolgens contact op met de gerechtsdeurwaarder met het verzoek in

afwachting van de bestuursrechtelijke rechtsgang van de dwangsommen de

executieverkoop op te schorten.

• De deurwaarder antwoordt echter dat de Gemeente Zundert duidelijke instructies

heeft gegeven om met spoed de executie door te zetten.

• Rosmalen is evenmin bereid te wachten op een dagvaarding voor een executiegeschil.

• Eén van de dwangsombesluiten is dan nog onder de bestuursrechter.



• Op 21 oktober 2015 ontvangt de curator een brief van Rosmalen met de 
mededeling dat zij van de gemeente de opdracht kreeg tot een executoriale 
verkoop voor de totale vordering van € 39.355. 

• Divine zou als hypotheekhouder geen reactie gegeven hebben op het verzoek 
om de veiling over te nemen



• Fort Oranje maakt in een bodemprocedure met een incident

op basis van artikel 223 Rv. opnieuw een executiegeschil

aanhangig om de verkoop op te schorten en de

dwangbevelen buiten effect te stellen.

• Ook eist Fort Oranje op basis van artikel 843a Rv alle

communicatie tussen de gemeente, de notaris en de

gerechtsdeurwaarder.







Bij brief van 30 juli 2016 komt uiteindelijk toch de mededeling van de
gerechtsdeurwaarder dat de gemeente de veiling opschort en de uitkomst
van het lopende executiegeschil afwacht.



Eén van de dwangsommen ter hoogte

van € 10.000 waarvoor de gemeente

de executieverkoop wilde doorzetten,

wordt een jaar later op 26 juli 2017

door de bestuursrechter te Breda

vernietigd.



Divine dient daarna een tuchtklacht in tegen de verantwoordelijke gerechtsdeurwaarders.

Dit leidt in 2018 tot een berisping door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders waarbij

vooral het negeren van de opdracht om de overname van de executie door Divine onder

zichzelf te betekenen zwaar aangerekend wordt.



• Hiermee weet Fort Oranje de derde
poging van de gemeente tot een
executieverkoop af te weren
waarmee project Maïsveld definitief
mislukt. 

• Wel verslechterde de toestand van 
het park door de opeenvolgende
handhavingsacties en leed Fort 
Oranje aanzienlijke financiële schade
door omzetverlies en hoge juridische
kosten. 


