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Op 11 juni 2020 ontvingen wij uw handhavingsverzoek. U vraagt met betrekking tot de opslag van 
pallets door Pallet- en Timmerfabriek E. ten Hove B.V. aan de Haspel 99-105 in Ermelo: 

1. De feitelijke situatie per direct te monitoren en u over het resultaat per ommegaande 
schriftelijke te informeren; 

2. De feitelijke opslag eveneens per direct te handhaven op het perceel ten oosten van Haspel 
101 tot de maximale oppervlakte van 2.850 m2. 

3. U zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) de afspraken te doen toekomen over de voorwaarden 
waaronder wij de opslag tot 2.850 m2 feitelijk gedogen. 

U verzoekt niet om handhaving van de gehele palletopslag, maar om de palletopslag terug te brengen 
tot maximaal 2.850 m2, een omvang die in 201 2 al is gedoogd. U ziet dat de palletopslag echter 
aanzienlijk is gegroeid. 

Beoordeling van uw verzoek 
Wij hebben uw handhavingsverzoek beoordeeld en geconcludeerd dat de palletopslag geheel in strijd 
met het bestemmingsplan Tonselse Veld 1987 is. Wij besluiten om de palletopslag tot 2.850 m2 voor 
zes maanden onder voorwaarden te gedogen. Omdat er, zoals u in uw handhavingsverzoek stelde, 
meer dan 2.850 m2 aan pallets wordt opgeslagen, treden wij hiertegen handhavend op. 

Besluit op handhavingsverzoek 
Wij wijzen uw handhavingsverzoek toe. U ontvangt hierbij een afschrift van de last onder dwangsom die 
wij aan Pallet- en Timmerfabriek E. ten Hove B.V. hebben opgelegd. 
De motivering in de last onder dwangsom maakt onderdeel uit van dit besluit op uw 
handhavingsverzoek. 

bijlage(n) Last onder dwangsom 
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Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Steenbergen via a.steenbergen@ermelo.n1 
of 0341-567218. 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 
A.M. Weststrate, A.A.j. Baars, 
secretaris, burgemeester,f 

• 

Bijlagen: 
- Opgelegde last onder dwangsom (e200038649) 
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Op 11 juni 2020 ontvingen wij van de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld 
een verzoek om handhavend op te treden tegen de hoeveelheid pallets op uw perceel aan de Haspel 
105 in Ermelo. Zij verzoeken ons te handhaven en de palletopslag terug te laten brengen tot maximaal 
2.850 m2. Deze hoeveelheid is in de tijdelijke gedoogbeschikking van 26 april 201 2 opgenomen. Wij 
hebben geconstateerd dat er inderdaad aanzienlijk meer dan 2.850 rri2 aan pallets op het perceel staat. 

Met onze brief van 31 juli 2020 hebben wij ons voornemen tot handhavend optreden aan u kenbaar 
gemaakt. Op 31 augustus heeft Schreuder Adviseurs namens u een zienswijze ingediend. De 
ingediende zienswijze is voor ons geen reden om af te zien van handhavend optreden. Wij leggen u 
hierbij een last onder dwangsom op. Verderop in deze brief zullen wij inhoudelijk reageren op uw 
zienswijze. 

Inhoud van deze brief 
In deze brief informeren wij u over de procedure tot het opleggen van een last onder dwangsom en wij 
doen dit aan de hand van de volgende onderwerpen: 

Voorgeschiedenis 
Constatering 
Wettelijk kader 
Overtreding 
Belangenafweging 
Voorwaarden om pallets tot 2.850 rn2 op te slaan 
Legalisatie onderzoek 
Zienswijze 

Last onder dwangsom 
Rechtsmiddelen 
Meer informatie 

Kadastraal bekend als gemeente Ermelo, sectie E, nummers 3389 en 3390. 

bijlage(n) - 
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Voorgeschiedenis 
Op 26 april 201 2 hebben wij aan u een gedoogbeschikking gestuurd. Wij hebben destijds de opslag van 
pallets op uw perceel aan de Haspel 105, die in strijd met het bestemmingsplan plaatsvindt, gedoogd 
voor de duur van twee jaar. De pallets zijn toen, in overleg met ons college, verplaatst van de westkant 
van uw bedrijfsperceel naar de oostkant van uw bedrijfsperceel. 
Er waren voorwaarden aan de gedoogbeschikking verbonden. Eén van de voorwaarden was dat er 
maximaal 2.850 rn2 aan palletopslag was toegestaan. Daarnaast waren er andere voorwaarden over de 
wijze van opslag opgenomen, om te borgen dat de opslag van pallets op veilige wijze zou plaatsvinden 
en een eventuele brand op het perceel beheersbaar blijft. 

In 201 4 is de gedoogbeschikking verlopen, maar zijn de pallets op het perceel aanwezig gebleven. Wij 
hebben in de navolgende correspondentie wel consequent aangegeven dat de opslag van pallets op het 
perceel moet voldoen aan de voorwaarden uit de tijdelijke gedoogbeschikking en dus de 2.850 m2 niet 
mag overschrijden. Dat betekent niet dat wij van oordeel zijn dat de 2.850 m2 aan opslag legaal 
aanwezig is. Er is ook voor dit gedeelte sprake van strijdig gebruik, alleen zien wij vooralsnog af van 
handhavend optreden tegen dit gedeelte in afwachting van de uitkomst van de studie voor 
bedrijfsverplaatsing. 

Constatering 
Op 18 juni 2020 hebben een toezichthouder van de gemeente Ermelo en een 
brandpreventiedeskundige van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een controle 
uitgevoerd op het perceel. Het was niet mogelijk de exacte hoeveelheid vierkante meters aan 
palletopslag te meten. Het was wel overduidelijk dat er meer dan 2.850 m2 aan pallets op het perceel 
stond. 
De toezichthouder heeft de maximale afmetingen van de drie palletstapels geschat op 40x55 meter. 
Hierbij wordt opgemerkt dat dit de maximale afmetingen zijn en er ook "lege plekken" in die 
rechthoeken zijn. Naar schatting stond er tussen de 5.000 en 6.000 m2 aan palletopslag. 

Ook aan andere voorwaarden uit de gedoogbeschikking uit 2012 werd niet voldaan. Zo was de afstand 
tussen de palletstapels met 14 en 14,5 meter aanzienlijk minder dan de vereiste 20 meter. 

Ook is geconstateerd dat er een rij kisten aan de zuidzijde en gedeeltelijk aan de oostzijde van het 
perceel staat. De afmetingen van deze kistenrij is circa 79 meter lang (evenwijdig aan de Haspel) en 40 
meter diep. De kistenrij is overal circa 1.20 meter breed. 
De afstand van de zuidelijke palletstapel tot de kistenrij was slechts 9 meter. De kistenrij kan daardoor 
voor brandoverslag zorgen. 

Op 22 september 2020 hebben twee toezichthouder van de gemeente een hercontrole uitgevoerd. 
Gebleken is dat er minder pallets stonden opgeslagen dan op 18 juni 2020, maar nog wel aanzienlijk 
meer dan 2.850 m2. Dit werd door de heer Bouwman, een medewerker van uw bedrijf die onze 
toezichthouders over de asfaltplaat begeleidde, bevestigd. 
Er zijn wel markeringen aan de zijkant van de asfaltplaat aangebracht, die ervoor moeten zorgen dat de 
drie palletstapels minimaal 20 meter uit elkaar staan. Tijdens de controle was die afstand tussen de 
palletstapels aanwezig. 

De toezichthouders hebben ingeschat dat er circa 4.000-4.500 m2 aan palletopslag aanwezig was 
tijdens de hercontrole. Er waren nog steeds drie stapels met pallets aanwezig, die op het breedste punt 
circa 55 meter breed zijn (die zuidelijke palletstapel is iets smaller tijdens de controle, circa 45 meter). 
De afstand tussen de palletstapels was groter dan tijdens de controle van 18 juni 2020. Ook waren er 
op 22 september 2020 grotere lege ruimten in de palletstapels dan tijdens de controle op 18 juni 2020. 
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Desgevraagd kon de heer Bouwman niet aangeven hoeveel vierkante meter de opslag ten tijde van de 
controle bedraagt. De heer Bouwman gaf aan dat het terugbrengen van de opslag tot maximaal 2.850 
m2 niet haalbaar is, gelet op de bedrijfsvoering. 

De kistenrij aan de zuidkant van de asfaltplaat was tijdens de hercontrole op 22 september 2020 nog 
onveranderd aanwezig. 

Wettelijk kader 
Op grond van het bestemmingsplan Tonselse Veld 1987 geldt op de percelen waar de pallets op de 
asfaltplaat staan de bestemming "Agrarisch - pluimveehouderij". De opslag van pallets past niet binnen 
deze bestemming. 

Op grond van artikel 25.1 van het bestemmingsplan Tonselse Veld 1987 is het verboden gronden te 
doen of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan deze gronden 
gegeven bestemming. 

Omdat het bestemmingsplan is vastgesteld onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening, zijn de 
verboden uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet van toepassing. 

Overtreding 
Door de gronden op het perceel in strijd met het bestemmingsplan Tonselse Veld 1987 te gebruiken, 
handelt u in strijd met artikel 25.1 van het bestemmingsplan. 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of 
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 zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien. 

Van concreet zicht op legalisatie is geen sprake. Wij zijn van mening dat handhavend optreden ook niet 
zodanig onevenredig is dat in het onderhavige geval van handhavend optreden moet worden afgezien. 

U bent de gebruiker van het perceel en hebt het in uw macht de overtreding te beëindigen. 

Belangenafweging 
Wij zijn ons ervan bewust dat u een belang heeft bij het behouden van een palletopslag groter dan 
2.850 m2 bij uw bedrijf. Daar hebben wij onder andere het belang van een goede ruimtelijke ordening 
en het voorkomen van precedentwerking tegen afgewogen. 

Wij vinden het belangrijk dat wettelijke geboden in bestemmingsplannen worden nageleefd. Bovendien 
willen wij voorkomen dat - door niet handhavend op te treden - ongewenste precedenten ontstaan. Bij 
de belangenafweging hebben wij ook betrokken dat ons college verplicht is op te treden tegen 
overtredingen. Daarvan mogen wij alleen afwijken als de overtreding kan worden gelegaliseerd of 
handhaving niet in een redelijke verhouding staat tot de daarmee te dienen belangen. Beide gevallen 
doen zich in het geval van de palletopslag boven de 2.850 m2 niet voor. 

De kistenrij heeft u geplaatst om het zicht vanaf de Haspel op uw perceel te ontnemen. Dat belang 
weegt voor ons niet op tegen het algemeen belang dat met handhaving is gediend. 
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De opslag van alle pallets op het perceel is in strijd met het bestemmingsplan. U heeft aanzienlijk meer 
dan 2.850 m2 aan pallets opgeslagen. Dat vinden wij onacceptabel. Gelet op ons gedoogbesluit van 
2012 zijn wij bereid om tijdelijk, voor de duur van zes maanden na verzending van dit besluit af te zien 
van het handhaven tegen de opslag van 2.850 m2 op het perceel. 
De termijn om te gedogen is bepaald op zes maanden, omdat er inmiddels grote stappen zijn gezet in 
het onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing van uw bedrijf. Wij verwachten hierover binnen 
afzienbare termijn de definitieve rapportage te ontvangen. Dat geeft ons dan ook de mogelijkheid om 
een definitieve conclusie te verbinden of verplaatsing mogelijk is. Daarna zullen wij ook met de op dat 
moment beschikbare informatie een nieuw besluit nemen over de palletopslag tot 2.850 m2. Voor de 
goede orde merken wij nog op dat ondanks dat wij op dit moment (nog) niet handhaven tegen de 
palletopslag tot 2.850 m2, dat niet betekent dat wij de palletopslag accepteren danwel dat de 
palletopslag ter plaatse legaal wordt bevonden 
Onder het volgende kopje in deze brief staat beschreven onder welke voorwaarden wij de palletopslag 
tot 2.850 m2 gedogen. 

De overige strijdigheid van opgeslagen pallets op het perceel moet verwijderd worden en blijven. 
Wanneer de voorwaarden zoals hieronder aangegeven worden overtreden, heeft dat als consequentie 
dat ook de palletopslag tot 2.850 m2 moet worden verwijderd. 

Als wij zouden handhaven op de gehele strijdigheid met het bestemmingsplan, zou uw bedrijfsvoering 
voor zover het de handel in pallets betreft stil komen te liggen. 
Wij menen dat het onevenredig en onwenselijk is om tot handhaving van de gehele palletopslag over te 
gaan, nu wij hebben besloten tot het uitwerken van verplaatsing van de bedrijvigheid aan de Haspel, 
waaronder uw bedrijf. Als wij nu handhavend optreden tegen de gehele palletopslag zou dat het 
onderzoek naar de verplaatsing van uw bedrijf in onze beleving niet ten goede komen. 

Voorwaarden om pallets tot 2.850 m2 op te slaan 
De totale oppervlakte van pallets mag niet meer bedragen dan 2.850 m2; 
De pallets moeten in compartimenten op de kadastrale percelen EMLOO E3389 en EMLOO E3390 
worden gezet. Daarbij gelden de volgende afstanden: 
• De compartimenten dienen van vier kanten bereikbaar te zijn; 
• De pallets staan minimaal 20 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen en op minimaal 

40 meter van Natura2000 gebied; 
• De lengte en breedte van de palletstapels bedragen maximaal 40 meter; 
• De tussenruimte tussen de palletstapels bedraagt minimaal 20 meter; 
• De pallets mogen maximaal 7,5 meter hoog worden gestapeld. 
Het perceel moet in geval van calamiteit direct toegankelijk zijn voor de brandweer. Momenteel is 
dit geregeld via een sleutelkluis. 
De huidige bluswatervoorzieningen rondom de asfaltplaat waar de pallets zijn opgeslagen moeten 
aanwezig blijven. 

Wij benadrukken dat het onder deze voorwaarden niet handhaven van de palletopslag tot 2.850 m2
tijdelijk is. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment alsnog op de gehele strijdigheid met het 
bestemmingsplan te handhaven. U kunt aan dit besluit dat ook geen rechten ontlenen in de zin dat 
opslag van pallets tot 2.850 m2 altijd zal zijn toegestaan. Dat betekent ook dat wanneer u niet aan de 
last heeft voldaan, namelijk de overige strijdigheden verwijderen en verwijderd te houden, u niet aan de 
voorwaarden heeft voldaan en wij direct kunnen overgaan tot handhaven tegen de 2.850 m2. 
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Legalisatiemogelijkheden 
Wij hebben onderzocht of wij het wenselijk vinden om de opslag van pallets in de huidige omvang te 
legaliseren. 

De gedoogbeschikking die in 201 2 is genomen is destijds gebaseerd op de hoeveelheid pallets die toen 
verplaatst moest worden van de westkant van de bedrijfsgebouwen naar de oostkant van de 
bedrijfsgebouwen. Er is toen overwogen dat de strijdigheid met het bestemmingsplan niet mag 
toenemen. Om die reden is altijd vastgehouden aan maximaal 2.850 m2 palletopslag. Momenteel zijn 
wij met u in gesprek over de mogelijkheid om het bedrijf te verplaatsen. Legalisatie van de huidige 
omvang van de palletopslag in strijd met het bestemmingsplan is dan ook niet wenselijk. 

Zienswijze 
Op 31 juli 2020 hebben wij een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom gezonden. 
Hierbij boden wij, op grond van art 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, de gelegenheid om uw 
zienswijze kenbaar te maken. Van deze gelegenheid heeft u gebruik gemaakt. Per brief van 31 augustus 
2020 heeft Schreuder Adviseurs namens u een zienswijze ingediend. Onderstaand vatten wij de 
ingekomen zienswijze beknopt en puntsgewijs samen. Wij houden zo veel mogelijk de door u 
gehanteerde volgorde aan. Cursief treft u onze reactie aan. 

1. Medio 201 4 heeft de Provincie Gelderland aangegeven dat zij uitsluitend akkoord gaan met het 
voorgelegde ontwerpbestemmingsplan als uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat verplaatsing van 
het bedrijf niet tot de mogelijkheden behoort. In dit plan was een palletopslag opgenomen van 3 maal 
40x60 meter. De huidige terreininrichting is daar door u op aangepast. 

Er heeft in 2014 geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen waar uw bedrijf deel van uitmaakte. 
Zoals u aangeeft heeft de Provincie Gelderland geen goedkeuring gegeven aan het destijds voorgelegde 
concept-ontwerpbestemmingsplan. Dat u de terreininrichting heeft gebaseerd op een concept-
ontwerpbestemmingsplan, komt voor uw eigen risico. Hier was immers geen toestemming voor. In de 
eerdere gedoogbeschikking uit 2012 is de palletopslag op dit terrein nadrukkelijk beperkt tot 2.850 m2. 

Voor zover relevant merken wij volledigheidshalve op dat wij in de regels van het toenmalige concept-
ontwerpbestemmingsplan niet terug zien dat opslag van drie palletclusters van 40x60 meter zou zijn 
toegestaan. 

2. In artikel 25 lid 3a van het bestemmingsplan Tonselse Veld 1987 staat dat wij vrijstelling verlenen 
van het verbod om gronden in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken, als strikte toepassing 
daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende reden wordt 
gerechtvaardigd. 

Zoals de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld in 
haar uitspraak van 1 juni 2076, ECLI:NL:RVS:2076:7537), is een beroep op de zogenoemde 
toverformule alleen mogelijk indien een zinvol gebruik overeenkomstig het geldende bestemmingsplan 
objectief gezien niet meer mogelijk is. Het perceel heeft een bestemming 'Agrarisch - pluimveehouderij". 
U heeft niet gemotiveerd gesteld dat een zinvol gebruik van het perceel overeenkomstig het 
bestemmingsplan objectief gezien niet meer mogelijk is. Dat het niet de voorkeur van uw client geniet 
om het op die manier te gebruiken is uiteraard een ander verhaal. 

3. U geeft aan dat wij ten onrechte stellen dat er meerdere gesprekken over verplaatsing van de 
bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Dit is onjuist, geeft u aan. 
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De heer Okkema heeft namens ons college meerdere keren met Pallet- en Timmerfabriek E. ten Hove 
gesproken over het haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van uw bedrijf. 

4. Aan een ondernemer aan de Haspel 123a wordt wel medewerking verleend door met een tijdelijke 
vergunning van het bestemmingsplan af te wijken. U bent van mening dat sprake is van strijd met het 
vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel en dat sprake is van volstrekte willekeur. 

Er is geen sprake van een gelijke situatie. Aan de Haspel 123a willen wij medewerking verlenen aan een 
tijdelijke vergunning voor een kleinschalige zorg functie. Het gaat om een tijdelijke vergunning, zodat 
wij de tijd hebben om na te denken over de definitieve invulling. Dit is een totaal andere situatie dan een 
groot bedrijf met een grote palletopslag, waarvan we hebben aangegeven dat we het gehele bedrijf het 
liefst zouden verplaatsen. 

De Provincie Gelderland heeft in 2014 aangegeven: 
"(...) De provincie vraagt daarbij om een financiële haalbaarheidsstudie naar de verplaatsing van 
de bedrijven. Deze studie moet uitsluitsel geven over de mogelijkheden van een verplaatsing van 
de bedrijven naar een regulier bedrijventerrein en een herontwikkeling van de te verlaten locaties 
naar bijvoorbeeld wonen, recreatie en/of natuurontwikkeling." 

De zorgunits zouden binnen deze herontwikkeling kunnen passen. Dit is een geheel andere functie dan 
een bedrijf op deze strook. 

5. In het voornemen last onder dwangsom zijn enkele percelen volgens u ten onrechte opgenomen. U 
geeft aan dat de gedoogbeschikking uit 201 2 enkel betrekking had op Haspel 105 (percelen 3389 en 
3390). Op de andere percelen is de opslag planologisch passend bestemd, valt de opslag onder het 
overgangsrecht en/of is de opslag in 1981, 1993 of 2004 vergund. 

De andere percelen waar uw bedrijf is gevestigd zijn ook opgenomen in het voornemen en in dit besluit, 
om te voorkomen dat u de palletopslag naar die percelen zou verplaatsen om aan de lastgeving te 
voldoen. 

6. Er zijn geen zwaarwegende belangen om tot handhaving over te gaan. U stelt voor dat wij de 
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing afwachten en daarop aansluitend een 
definitief besluit nemen. 

Wij hebben nu een handhavingsverzoek ontvangen, dus daar moeten wij nu een besluit op nemen. Als 
wij nu niet handhaven op de palletopslag, zou dat erop neer komen dat wij u onbeperkt toestemming 
geven voor het vergroten van de palletopslag. Dat vinden wij absoluut onwenselijk Zoals u onder punt 1. 
van uw zienswijze aangeeft, was de 2.850 m2 uit de tijdelijke gedoogbeschikking opgenomen omdat de 
strijdigheid met het bestemmingsplan niet mocht worden vergroot. Deze 2.850 m2 is dan ook de 
maximale oppervlakte die wij met dit besluit nog toestaan. Het enige alternatief is wat ons betreft dat 
wij handhaven op de gehele strijdigheid met het bestemmingsplan en er helemaal geen palletopslag 
meer mag plaatsvinden aan de Haspel 105. 

7. U heeft kosten gemaakt om de opslag van pallets op deze wijze te laten plaatsvinden. De pallets 
worden opgeslagen zoals door de veiligheidsregio wordt beoogd. De opslag van pallets op de huidige 
wijze is veiliger dan toen de pallets nog op de andere percelen stonden. 

De wijze van opslag van de 2.850 m' aan pallets gebeurt op het perceel Haspel 705 inderdaad veiliger 
dan toen de pallets nog aan de Haspel 99 en 701 stonden. Dit is echter geen reden om toestemming te 
geven voor het vergroten van de strijdigheid met het bestemmingsplan. 
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8. Binnen de gemeente Ermelo is geen soortgelijke situatie. Het risico op precedentwerking is dan ook 
niet aanwezig. 

Wij willen voorkomen dat het precedent ontstaat dat een bedrijf zonder benodigde vergunningen kan 
uitbreiden zonder dat het college daartegen handhavend optreedt. 

9. De kistenrij is geplaatst omdat derden ongevraagd foto's maakten, met drones vlogen en 
provocerend gedrag vertoonden. U verzoekt uw persoonlijke situatie bij het definitieve besluit te 
betrekken. 

Provocerend gedrag van derden is niet goed te plaatsen, maar dit wil niet zeggen dat u een kistenrij 
mag plaatsen die als metershoge erfafscheiding dient. Dit voorkomt ook niet dat mensen met drones 
over uw perceel vliegen en foto's maken. 
De gemeente kan tegen het vliegen met drones over uw perceel overigens niet handhavend optreden. 

10. Het is voor u onduidelijk waarom wij niet over willen gaan tot legalisatie. U begrijpt niet wat het 
verplaatsen van de onderneming met het legaliseren van de palletopslag te maken heeft. 

De reden dat de provincie ons heeft gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om 
uw bedrijf te verplaatsen uit te voeren, is dat legalisatie van uw bedrijf op deze locatie niet binnen het 
geldende beleid past. Aangezien er nog geen conclusie aan de haalbaarheidsstudie is verbonden, is 
legalisatie op dit moment geen optie. Als wij over gaan tot legalisatie zal verplaatsing van het bedrijf 
immers niet meer haalbaar zijn. 

11. Het is voor u onduidelijk waarom de afgelopen jaren iedere vorm van voortgang in het dossier 
ontbreekt. U stelt zich op het standpunt dat verplaatsing financieel niet haalbaar is, dus dat het 
ontwerpbestemmingsplan uit 201 4 ongewijzigd gepubliceerd kan worden, waarmee de opslag wordt 
gelegaliseerd. 

Het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van uw bedrijf is nog niet gereed. Het taxatierapport 
is inmiddels naar u toegestuurd en u heeft de mogelijkheid gekregen daarop te reageren. Er moet nog 
een aantal stappen worden gezet voor de conclusie kan worden getrokken of verplaatsing redelijkerwijs 
haalbaar is. 
Pas als blijkt dat verplaatsing van alle bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden 
beoordeeld in hoeverre legalisatie van de huidige bedrijfsactiviteiten haalbaar is. 

12. Als wij toch handhavend optreden, wijst u ons er alvast op dat u ons aansprakelijk zult stellen voor 
de financiële consequenties. 

Wij hebben deze mededeling voor kennisgeving aangenomen. Aangezien u in strijd met het 
bestemmingsplan handelt, zijn wij van mening dat wij in ons recht staan hiertegen handhavend op te 
treden. Wij tonen daarbij coulance door niet tegen de gehele palletopslag te handhaven, maar de opslag 
tot 2.850 m2 te gedogen. 

13. U geeft tot slot aan dat er op het perceel markeringen zijn aangebracht waarbinnen de pallets 
gestapeld worden, om te voorkomen dat de minimale afstand tussen de clusters niet in acht wordt 
genomen. 
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Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat er inderdaad markeringen zijn aangebracht die moeten 
waarborgen dat er minstens 20 meter tussen de palletsta pels leeg blijft van opslag. Deze markering 
ziet niet op het terugbrengen van de palletopslag tot 2.850 m2. 

De ingediende zienswijze is geen reden om af te zien van handhavend optreden. 

Last onder dwangsom 
Gezien het vorenstaande is vastgesteld dat de opslag van pallets in strijd is met het bestemmingsplan, 
er geen concreet zicht op legalisatie is en er geen bijzondere omstandigheden zijn die ertoe leiden dat 
wij geheel van handhaving zouden moeten afzien. 

Wij zijn op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met afdeling 5.3.2. van de 
Algemene wet bestuursrecht bevoegd om in het belang van handhaving van deze voorschriften en het 
voorkomen van precedentenwerking, bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom 
op te leggen. 

Gelet op het vorenstaande gelasten wij u: 
a. de palletopslag op uw perceel aan de Haspel 99, 101 en 105' in Ermelo, met inachtneming van 

bovengenoemde voorwaarden, binnen vier weken na verzending van deze brief terug te 
brengen en teruggebracht te houden tot maximaal 2.850 m2; 

U kunt uiteraard ook aan de lastgeving voldoen door de palletopslag geheel te verwijderen en 
verwijderd te houden. 
Als u niet, niet tijdig of niet volledig aan de opgelegde last voldoet, dan verbeurt u een dwangsom van 
€ 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per maand of deel van de maand dat de strijdige situatie 
voortduurt, met een maximum van € 100.000,- (honderdduizend euro). 

b. de kistenrij binnen vier weken na verzending van deze brief geheel te verwijderen en 
verwijderd te houden. 

Als u niet, niet tijdig of niet volledig aan de opgelegde last voldoet, dan verbeurt u een dwangsom van 
€ 10.000,- (tienduizend euro) per maand of deel van de maand dat de strijdige situatie voortduurt, met 
een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro). 

Wij zijn van mening dat een begunstigingstermijn van vier weken voldoende is om aan de lastgeving te 
voldoen. U kunt uw palletstapels anders ordenen en een deel van uw voorraad verhandelen. 
De dwangsommen staan in verhouding tot de zwaarte van de overtredingen. Er is sprake van een 
serieuze schending van de het bestemmingsplan én van een overtreding van de voorwaarden waaronder 
de palletopslag in 201 2 tijdelijk is gedoogd. De dwangsom moet voldoende hoog zijn om de overtreder 
te prikkelen de overtreding te beëindigen. Anderszins mag de dwangsom niet zo hoog zijn dat deze 
niet meer in verhouding tot de zwaarte van de overtreding staat. 

Wij zijn van mening dat de hoogte van de dwangsommen in redelijke verhouding staan tot de 
overtreding. Ten aanzien van de opslag van pallets is er een forse overtreding van het 
bestemmingsplan. Daarbij is er een financieel gewin voor u om de pallets daar zo op te kunnen slaan. 
De hoogte moet in ieder geval een dusdanige prikkel geven dat u daadwerkelijk overgaat tot het 
opheffen van de strijdigheid. Dat zelfde geldt voor de kistenrij. Deze is ook in strijd met het 
bestemmingsplan aangebracht en moet verwijderd worden. 

2 Kadastraal bekend als gemeente Ermelo, sectie E, nummers 2789, 2790, 3054, 3389, 3390. 
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Wij wijzen u erop dat een dwangsom geen afkoopsom is. Na eventuele volledige verbeuring van de 
dwangsom mag u de strijdige situatie niet voortzetten. Zo nodig zullen wij u dan opnieuw aanschrijven. 

Rechtsmiddelen 
Bezwaar 
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na verzending 
van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift dient te zijn 
ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u een bezwaarschrift 
hebt ingediend, maar de werking van het besluit toch wilt laten opschorten, kunt u de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Voorwaarde hierbij is wel dat u een spoedeisend belang heeft. 
De adressering is als volgt: Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Steenbergen via 0341-567218 of 
a.steenbergengermelo.nl. 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 
A.A.J. Baars, 
burgemeester,/ 

Stichting Woon- en recreatiebelangen Tonselse Veld 
Eendenparkweg 11 
3852 LC ERMELO 


