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Op 29 september 2020 hebben wij naar aanleiding van uw handhavingsverzoek een last ander 
dwangsom opgelegd aan Pallet en Timmerfabriek E. ten Hove B.V.. Inmiddels is gebleken dat er een 
omissie in de last onder dwangsom is geslopen. Met bijgevoegd besluit hebben wij de omissie hersteld. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Steenbergen via 0341-567218 of 
a.steen bergen@erm elo. nl. 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 
mr. A. Steenbergen, 
senior handhavingsjurist, 
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Met ons besluit van 29 september 2020 hebben wij u onder oplegging van een dwangsom onder meer 
gelast: 

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; 

Uw adviseur heeft ons er telefonisch op gewezen dat door de formulering er ook binnen de 
bedrijfsbestemming niet meer dan 2,850 rn2 aan pallets mag worden opgeslagen. Dat is uiteraard niet 

de bedoeling van het besluit. 

Bedoeling van het besluit is dat de opslag van pallets in strijd met het bestemmingsplan wordt beperkt 
tot maximaal 2.850 m2, waarbij deze 2850 m2 uitsluitend mag zijn gelegen op de percelen EMLOO 
E3389 en EMLOO E3390. 

Met dit besluit herstellen wij dan ook de omissie in ons besluit van 29 september 2020. Wij formuleren 

de hierboven genoemde last als volgt: 
a. de palletopslag in strijd met het bestemmingsplan op uw perceel aan de Haspel 99, 101 en 

105 in Ermelo, met inachtneming van de in de brief van 29 september 2020 genoemd 
voorwaarden, binnen vier weken na 29 september 2020, terug te brengen en teruggebracht te 
houden tot maximaal 2.850 m2; 

Dat betekent dat er, naast de opslag binnen de bedrijfsbestemming, maximaal 2.850 m2 aan pallets 
mag zijn opgeslagen aan de Haspel 105 met kadastrale nummers EMLOO E3389 en EMLOO E3390. De 
overige palletopslag die in strijd is met het bestemmingsplan aan de Haspel 99, 101 en 105 moet 
binnen de genoemde termijn zijn verwijderd. 

Kadastraal bekend als gemeente Ermelo, sectie E, nummers 2789, 2790, 3054, 3389, 3390. 
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Voor het overige blijft ons besluit van 29 september 2020 onverkort van kracht. Naar ons oordeel 
bestond er geen onduidelijkheid over de bedoeling van ons besluit. Om die reden zien wij ook geen 
reden om de begunstigingstermijn aan te passen. Zoals u bekend heeft op 16 oktober jl. bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State het handhavingsverzoek van camping Jacarja gediend. Het 
mag u duidelijk zijn dat de uitkomst van de Afdeling mogelijke consequenties heeft voor dit besluit. Het 
feit dat wij u nu gedogen om 2850 m2 te laten staan in strijd met de bestemming, maakt niet dat u 
hieraan rechten kunt ontlenen. 

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.steenbergen@ermelo.nl. 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 
A.M. Weststrate, A.L Klappe, 
secretaris, locoburgemeester, 

Een afschrift van deze brief is gezonden aan: 
Stichting Woon- en recreatiebelangen Tonselse Veld 
Eendenparkweg 11 
3852 LC ERMELO 

Raad van State 
T.a.v. afdeling bestuursrechtspraak 
O.v.v. zaaknummer 201908619/1/R4 
Postbus 20019 
2500 EA DEN HAAG 


