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Voorgeschiedenis: Eind oktober 2019 

heeft het college van B&W voor de 4 

stallen/loodsen (eigendom van G.J. 

Tomassen) van de Harderwijkerweg 

142 (achter) nieuwe huisnummers 

toegekend. De panden staan aan de 

Harderwijkerweg maar er wordt een 

Eendenparkwegnummer afgegeven nl. 

de nummers 32 en 34. De reden voor 

deze nieuwe nummers was “omdat de 

loodsen/stallen anders niet konden 

worden aangesloten op de 

nutsvoorzieningen”. Waarom geen 

Harderwijkerwegnummer? Omdat er 

geen nummering bestond in de BAG 

(Basisadministratie Adressen en 

Gebouwen).  De bouwvergunning voor 

de loodsen in 2017 is afgegeven op 

Harderwijkerweg 142 achter. In 2019 

is een vergunning afgeven voor het 

strijd gebruik van de loodsen voor 

opslag ed. op Harderwijkerweg 144.

De eigenaar dient 

aanvraag in voor 

huisnummering.

B&W geven een 

Eendenparkweg 

huisnummer aan de 

panden zodat er 

nutsvoorzieningen 

kunnen worden 

aangelegd. WRBT 

commentaar: Opvallend 

detail in dit besluit is dat 

op de tekening in het 

besluit wordt 

aangegeven dat in- en 

uitrit voor de loodsen ligt 

aan de Eendenparkweg. 

Dat is foutief omdat die 

in- en uitrit nooit 

vergund is en dus illegaal 

(hetgeen bekend is bij de 

gemeente). Overigens 

staan die loodsen er al 

sinds 2017 en zijn ze ook 

al lang aangesloten op de 

nutsvoorzieningen.

De Stichting WRBT dient een 

bezwaarschrift in. Kern van 

bezwaarschrift: het feit dat de 

bouwvergunning en de 

vergunning voor strijdig 

gebruik t.a.v. bestemming zijn 

afgegeven op 

Harderwijkerweg nummers 

(zie voorgeschiedenis). Tevens 

wordt verwacht dat er overlast 

zal ontstaan van 

vrachtwagenverkeer op de 

Eendenparkweg als gebruik 

gemaakt wordt van illegale 

uitritten van de percelen op de 

Eendenparkweg. De loodsen 

hebben overigens een 

bestaande in- en uitrit op de 

Harderwijkerweg. In het 

Regionaal Programma 

Werklocaties Noord Veluwe 

wordt verder ook gesteld dat 

bedrijven aan de 

Harderwijkerweg bestaande 

uit- en inritten (kunnen) 

blijven gebruiken.

Bezwaar niet 

ontvankelijk. De 

Stichting WRBT is op 

basis van haar 

doelstelling geen 

belanghebbende. Het 

toekennen van het 

huisnummer heeft 

uitsluitend gevolgen 

voor de identiteit van 

de objecten. 



Besluit op bezwaar In de tussentijd doet WRBT meer onderzoek Reactie B&W op gesprek met 

wethouder

Beroep rechtbank 

Gelderland

Uitspraak rechtbank 

Gelderland 

9-4-2020 11-6-2020 15-6-2020

B&W besluiten 

overeenkomstig het 

advies van de 

commissie voor de 

bezwaarschriften: 

niet-ontvankelijk. 

Verder geen 

inhoudelijke 

beoordeling van 

argumenten.

Omdat de beslissing van B&W als "zeer onlogisch" 

wordt ervaren, wordt er door de Stichting WRBT 

meer onderzoek gedaan. Dit onderzoek had in 

beginsel door het college naar aanleiding van de 

aanvraag gedaan moeten worden. Daarbij blijkt dat a) 

dat het perceel aan de H'wweg onderdeel uitmaakte 

van het perceel Harderwijkerweg 142 maar door een 

kadastrale splitsing (verkoop van een deel van het 

perceel in 2019) een nieuw nummer moest krijgen; b) 

B&W vervolgens niet gehandeld heeft volgens haar 

eigen beleid nl. De Verordening naamgeving en 

adressen én het Uitvoeringsbesluit van die 

verordening waar expliciet staat dat bij splitsing van 

percelen het nieuwe perceel een toevoeging bv 142a, 

krijgt.  Ter voorkoming van gedoe en moeite wordt 

een afspraak gepland met de verantwoordelijk 

wethouder om hem over bovenstaande te 

informeren. Wat de Stichting WRBT betreft zou het 

mogelijk moeten kunnen zijn het besluit te herroepen 

en een nieuw nummer, maar dan aan de 

Harderwijkerweg te geven. Tijdens het gesprek op 14 

mei is e.e.a. toegelicht en is kadastrale informatie +  

zijn foto's verstrekt. Toegezegd werd om e.e.a. na te 

gaan en dat er een reactie zou komen.

In de reactie geeft B&W aan dat 

de Eendenparkweg 

huisnummering heeft 

plaatsgevonden omdat de 

loodsen dichter bij de Epweg 

liggen dan bij de H'wweg. 

Ingeval van calamiteiten is het 

voor de bereikbaarheid van 

hulpdiensten duidelijker om 

deze panden te nummeren aan 

de Epweg. Niet werd ingegaan 

op het feit dat het besluit niet 

conform het eigen gemeentelijk 

beleid is genomen. Wel werd 

aangegeven dat door de 

verkoop van percelen er niet 

automatisch van uitgegaan mag 

worden dat het ene bedrijf 

gebruik maakt van de uitweg 

van een ander bedrijf. Dit zou 

dan moeten worden geregeld 

d.m.v. een recht van overpad, 

waarvan voor zover (B&W) 

bekend geen sprake is.

De Stichting WRBT is in 

beroep gegaan tegen het niet-

ontvankelijkheidsbesluit 

(geen belanghebbende) van 

B&W. Reden: a) omdat de 

Stichting wel 

belanghebbende was in een 

handhavingsverzoek m.b.t. 

het strijdige gebruik van de 

loodsen; b) dat wij van 

oordeel zijn dat de gemeente 

zich dient te houden aan het 

eigen (expliciet 

geformuleerde) gemeentelijk 

beleid t.a.v. de 

huisnummering en c) uit 

kadastrale informatie blijkt 

dat het bedrijf nog gewoon 

een in- en uitrit heeft aan de 

Harderwijkerweg en er is dus 

helemaal geen sprake van 

een noodzaak voor recht van 

overpad ed.   

Er is nog geen 

zittingsdatum 

gepland.


