
 
 

Aangetekend  

  

Aan Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem  

Sector bestuursrecht  

Postbus 9030  

6800 EM Arnhem  

  

  

Datum: 21 augustus 2020  

Betreft: Aanvullende stukken bij ons beroepschrift tegen het besluit van 9 april 2020 van het college 

van burgemeester en wethouders van Ermelo met betrekking tot de niet ontvankelijkheid in verband  

met het bezwaarschrift tegen de huisnummering Eendenparkweg 32 en 34 Ermelo (ref. nr. 

e200012780, casenummer 19e0008038).  

Uw referentie: zaaknummer ARN 20 / 2840 BESLU  

  

 

Edelachtbare heer/vrouwe,  

 

Op 15 juni 2020 heeft de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld een beroepschrift  

ingediend ten aanzien van het hierboven genoemde besluit van 9 april 2020 van het college van  

burgemeester en wethouders van Ermelo.  

  

Na het indienen van dit beroepschrift hebben wij nog enkele constateringen gedaan inzake de 

toekenning van de huisnummers.  Wij verzoeken u dit schrift incl. bijlagen als aanvullende stukken te 

beschouwen en bij deze zaak ter beoordeling te betrekken. Wij zijn ons ervan bewust dat u de niet-

ontvankelijkheid dient te beoordelen, maar zijn van mening dat de aanvullende stukken tóch 

relevant zijn. Temeer omdat de toekenning van de huisnummers niet op zichzelf staat, maar zeer 

nadelige gevolgen heeft voor de ruimtelijke ordening en dus voor omwonenden en aanwonenden. 

Onze stichting staat voor de belangen van de inwoners van onze wijk.  

 

Overigens willen wij nog opmerken dat we de hieronder weergegeven constateringen reeds 

tweemaal inhoudelijk hebben besproken met de verantwoordelijk wethouder, een adviseur 

Ruimtelijke Ordening en een juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente 

Ermelo. Daarbij hebben wij de wethouder verzocht om het collegebesluit te herzien, zodat een 

verdere rechtsgang niet meer noodzakelijk behoeft te zijn.  

 

Als bijlage 3 bij ons beroepschrift van 15 juni 2020 is de brief van de gemeente Ermelo te vinden 

waarin de huisnummers 32 en 34 aan de Eendenparkweg worden toegekend. In die brief leest u dat 

de reden voor het verzoek om huisnummertoekenning is gedaan omdat er anders geen 

nutsvoorzieningen kunnen worden aangesloten (in de loodsen). In dezelfde brief leest u ook dat de 

gemeenteambtenaar op 18-10-2019 telefonisch overleg heeft gehad met de aanvrager. Tijdens dat 

telefoongesprek heeft de aanvrager te kennen gegeven dat hij voor beide gebouwen op het perceel 

huisnummers wenst, anders dus dan de aanvraag impliceert.    

 

Van de inhoud van de initiële aanvraag huisnummering dd. 02-09-2019 hebben wij pas onlangs 

kennis kunnen nemen, daar de gemeente Ermelo ons deze niet eerder had toegestuurd. De aanvraag 



hebben wij thans toegevoegd als aanvullend stuk bij ons beroepschrift (bijlage 11, aanvraagformulier 

huisnummer).  

 

In het aanvraagformulier stelt de aanvrager een aantal zaken: 

a. De reden voor de aanvraag van een huisnummer is gelegen in het feit dat er dan 

nutsvoorzieningen geïnstalleerd kunnen worden, zoals gas/water/licht. En hij stelt dat dit 

zonder huisnummer niet mogelijk zou zijn;  

b. Hij vraagt expliciet aan de Eendenparkweg om een huisnummer; 

c. Hij wenst aldaar het huisnummer 34;  

d. Hij beweert dat de gemeente Ermelo t.h.v. een in-/uitrit aan de Eendenparkweg reeds een 

huisnummerpaaltje met nummer 34 heeft geslagen; 

e. Op de situatietekening die is bijgevoegd bij het aanvraagformulier is een in-/uitrit verbeeld 

(in rood), die ontsluit op de Eendenparkweg. 

 

 

Wij constateren het volgende. 

  

Nutsvoorzieningen. 

a. Het is ons bekend dat de loodsen al vóór de aanvraag huisnummers waren aangesloten op 

de nutsvoorzieningen; 

b. De ‘Praktijkhandleiding BAG’ (bijlage 12), uitgegeven door het Kadaster stelt dat de 

gemeente geen adres toekent aan een object puur en alleen omdat dit object een aansluiting 

voor een nutsvoorziening nodig heeft. Ondanks dat dit dé reden was volgens de aanvrager, 

en de gemeente dus geen nummers had moeten toekennen, heeft de gemeente dat in dit 

geval tóch gedaan. Dat had zij niet moeten doen, zij had in plaats daarvan de aanvrager  

kunnen wijzen op de juiste procedure en/of hem kunnen doorverwijzen naar de juiste 

instantie.  

Eendenparkweg. 

a. De loodsen waarvoor de huisnummers worden aangevraagd zijn vergund en gebouwd aan de 

Harderwijkerweg 142. De aanvrager geeft dit niet aan in de aanvraag, maar zet met het 

aanvragen van een nummer aan de Eendenparkweg de gemeenteambtenaar op het 

verkeerde been; 

b. De loodsen zijn eigenlijk niet via de Eendenparkweg te bereiken. Tenminste, niet via de in-

/uitrit waar het huisnummerpaaltje 34 staat (illegale ontsluiting, zie hieronder). Daarentegen 

zijn de loodsen wél gewoon te bereiken via een eigen in-/uitrit gelegen aan de 

Harderwijkerweg. 

Huisnummerpaaltje 34.  

a. De gemeente heeft, in tegenstelling tot hetgeen de aanvrager stelt, nooit een 

huisnummerpaaltje geplaatst aan de Eendenparkweg (t.h.v. de loodsen).  

Wij hebben foto’s van de houten huisnummerpaaltjes (aan de Eendenparkweg) op 14-08-

2020 getoond aan de manager van de gemeentewerf. Deze ontkent dat de gemeente die 

paaltjes daar heeft geplaatst. Ten eerste bleek dat de gemeentewerf dergelijke houten 

paaltjes helemaal niet heeft. Maar ook heeft de manager navraag gedaan bij een collega die 

alle huisnummerpaaltjes in Ermelo plaatst en deze gaf aan nooit paaltjes te hebben geplaatst 

aan de Eendenparkweg 30 en 34; 

b. Die paaltjes heeft de aanvrager zelf geplaatst. En ook hiermee heeft hij de 

gemeenteambtenaar bewust weer iets op de mouw gespeld;  

c. Foto’s van de huisnummerpaaltjes zijn bijgevoegd als bijlage 13.  
Situatietekening bij de aanvraag.  

a. De ingetekende in-/uitrit is in 2015 illegaal aangelegd. In een zgn. topo-tijdreis is te zien hoe 

het perceel van de aanvrager zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld (bijlage 14);  

b. Bij navraag bij een handhavingsjurist en een medewerker publiekszaken van de gemeente 

Ermelo (bijlage 15) blijkt dat alle (3) in-/uitritten (van de aanvrager) aan de Eendenparkweg 

nooit door de gemeente zijn vergund. Feitelijk worden deze illegale in-/uitritten dagelijks 

gewoon gebruikt door vrachtverkeer, hetgeen tot overlast en gevaarlijke situaties leidt op oa. 

de Eendenparkweg.  



 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

namens de Stichting WRBT, 

 

de secretaris,        de voorzitter, 

 

wg        wg 

 

R.A. Koolmees        B.S.C. Groeneveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

11. Aanvraagformulier huisnummer Eendenparkweg 34 (incl. situatietekening) 

12. Praktijkhandleiding BAG (Kadaster) 

13. Huisnummerpaaltjes 

14. Topotijdreis terreininrichting Harderwijkerweg 142-148 

15. Correspondentie uitritten 

 

 



AanvraagformUlier huisnummer 

Vul dit formulier In, zet uw handtekening en stuur dit formulier op naar gemeente 

Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. 

U dient een situatieschets mee te sturen, deze moet op schaal getekend zijn en voorzien 

van maatvoering. Duidt hierbij duidelijk de toegang(en) apart aan. Voeg bij splitsing, 

samenvoeging of verbouwing situatietekeningen van de bestaande en van de nieuwe 

situatie toe. 
Indien u geen situatieschets meestuurt, zal uw aanvraag of wijziging met in behandeling 

worden genomen 

Gegevens aanvrager 

Naam 

Adres 

Postcode/Woonplaats 

Telefoon-/Mobiel nummer 

E-mailadres 

liet betreft een verzoek voor 

Thijs van [Bermen, in opdracht van; IJsuda Vastgoed B.V 

rfEi 

\ 
gemeente W

ermeio 
Raadhinsplem 2 

Postbus 500 

3850 AM Ermelo 

t 0341 56 73 21 

f 0341 56 73 69 

e gemeente@ermelo.n1 

www.ermelo.n1 

NL92 BNG 0285 0024 49 

Slagsteeg 43 

m Cl v 

3853 MA Ermelo 

0644105050 

thijs@lisudavastgoed.nl 

▪ een nieuw huisnummer 

O het wijzigen van een huisnummer 

o het laten vervallen van een huisnummer 

Wat is de reden voor het aanvragen of wijzigen van het huisnummer? 

Zodat er nuts voorzieningen geinstalleerd kunnen worden, zoals gas, water, licht. Zonder huisnr. Is dit niet mogelijk. 

J 

57jmd 



Om te weten waar de aanvraag of wijziging van uw huisnummer betrekking op heeft, verzoeken wij u vraag 
1 t/m 8 zo correct mogelijk te vullen 

1. Wat is de naam van de straat waar het huisnummer wordt 

aangevraagd of gewijzigd 

2. Globale ligging gebouw (bijv. tussen/achter/boven 

nummer x en y) 

3. Wat is de postcode van het gebouw (indien bekend) 

4. Gewenst huisnummer (wij proberen rekening te houden 

met uw voorkeur voor zover dit redelijk en mogelijk is) 

5. Wat is het bouwjaar van het gebouw,

6. Waar wordt het gebouw nu voor gebruikt 

Eendenparkwes 

Recht:van Eendenparkweg nr. 40 

3852tK 

34, Er is al reeds een huisnr. paaltje geslagen deer de Gemeente E rrne!o met nr 34 erop. 

o wonen 

D kantoor 

E bedrijf 

• anders. 

2018 

(geef aan waar u het gebouw nu voor gebruikt) 

7. Waar wordt het gebouw in de toekomst voor gebruikt 0 wonen 

D kantoor 

E bedrijf 

• anders 

8. Wat is de gebrulksvioeroppervlakte van het gebouw 

Ondertekening 

Datum 

Handtekening 

(geef aan waar u het gebouw nu voor gebruikt) 

8160 m2

J 
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Aanvraag toekennen huisnummer m.b.t. perceel E 3618 
Eendenparkweg 32 en 34 

r 

flemeente‘.9

ermelo 

Legenda 

Grijs canvas 

D Provinciegrens 

Gemeentegrens 

Kadastraal recht 

BAG Adresobject 

BAG Pandobject 

Buurten 

BAG VorbIlifsOhiect 

BGT vinkkon 

BAGstandpinats 

LeoftljdonErm2 

Auteur: Gemeente Ermelo 
(0233_15019) 

Datum: 18-10-2019 

Schaal: 1:2.500 



 

 
Praktijkhandleiding BAG  

 
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen  

 

Moet de gemeente een adres in de BAG toekennen aan een object, 
omdat een nutsbedrijf een adres als voorwaarde stelt voor een 

aansluiting voor een nutsvoorziening? 

Nee, de gemeente kent geen adres toe aan een object puur en alleen 

omdat dit object een aansluiting voor een nutsvoorziening nodig heeft. In 
het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt 

geregeld aan welke objecten de gemeente een adres toekent 
(verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen) en op welk moment dit 

adres wordt toegekend. 

Voor het aanvragen van een aansluiting op een nutsvoorziening wordt in 
de praktijk gebruik gemaakt van de website mijnaansluiting.nl. 

Mijnaansluiting.nl is het nationale portaal voor alle aanvragen van 
aansluitingen voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool en 

media/communicatie. Voor meer informatie over het aanvragen van een 

aansluiting kunt u terecht op de website van Mijnaansluiting.nl. 

Als gemeente kunt u burgers en leveranciers bij vragen doorverwijzen 
naar de informatie op Mijnaansluiting.nl. Mocht er zich desondanks toch 

een probleem voordoen, dan kunt u als gemeente contact opnemen met 
Kwaliteitsmanagement BAG via kmbag@kadaster.nl. 

Kwaliteitsmanagement BAG zal vervolgens - indien nodig - afstemmen 

met Mijnaansluiting.nl. 

trefwoorden:  

o adres 
o huisnummerbesluit 

o nutsaansluiting 

o toepassingsvrij 

© 2018 – 2020. Deze website met de Praktijkhandleiding BAG is een 

uitgave van het Kadaster in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en 

Wonen, directie Ruimtelijke Ordening.  

https://imbag.github.io/praktijkhandleiding
https://www.mijnaansluiting.nl/wat-heeft-u-nodig-bij-aanvraag-indienen
https://www.mijnaansluiting.nl/wat-heeft-u-nodig-bij-aanvraag-indienen
mailto:kmbag@kadaster.nl
https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/trefwoorden/adres?q=adres
https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/trefwoorden/huisnummerbesluit?q=huisnummerbesluit
https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/trefwoorden/nutsaansluiting?q=nutsaansluiting
https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/trefwoorden/toepassingsvrij?q=toepassingsvrij
https://www.kadaster.nl/bag
https://www.kadaster.nl/bag
Robin
Typewritten text
Bron: https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/



 

     

 

1. Al enige jaren staan de zelfgemaakte houten huisnummerpaaltjes (met de nummers 30 en 34) bij de illegaal aangelegde (niet vergunde) in- en uitritten aan de 

Eendenparkweg. 

2. Navraag door de stg. WRBT bij de manager van de gemeentewerf op 14-08-2020 leert dat: 

a. de gemeenteambtenaren van de werf nooit huisnummerpaaltjes hebben geplaatst bij de illegale uitritten; 

b. de gemeentewerf maar één type paaltje uitgeeft/plaatst, nl. een type dat van kunststof is vervaardigd met daarop een reflecterend huisnummer. 

3. Ter illustratie: Het kunststof paaltje met nummer 12 is een officieel huisnummerpaaltje, uitgegeven door de gemeente Ermelo.  

 

              

 

 

BIJLAGE 13 – Huisnummerpaaltjes (Eendenparkweg Ermelo) 



Houten huisnummerpaaltje 30 bij illegaal aangelegde in- en uitrit Houten huisnummerpaaltje 34 bij illegaal aangelegde in- en uitrit 

 

              



• Geen uitritten naar de Eendenparkweg 

aanwezig.

• Ondernemer claimt dat er altijd al uitritten 

zijn geweest. Omwonenden ontkennen dat.

• Geen gangbare weg naar Harderwijkerweg 

142 (achter) aanwezig. Alleen een talud over 

de gehele diepte van het perceel is 

zichtbaar.

• De uitrit aan de  Eendenparkweg 12 blijkt bij navraag 

gemeente al sinds jaar en dag illegaal te zijn. 

Omwonenden hebben hierover meermaals bij 

gemeente en ondernemer geklaagd vanwege de 

overlast van (vracht)verkeer.



• Geen uitritten naar de Eendenparkweg 

aanwezig.

• Ondernemer claimt dat er altijd al uitritten 

zijn geweest. Omwonenden ontkennen dat.

• Geen gangbare weg naar Harderwijkerweg 

142 (achter) aanwezig. Alleen een talud over 

de gehele diepte van het perceel is 

zichtbaar.

• De drie loodsen met als bestemming agrarisch-

pluimveehouderij (ook in de aanvraag vergunning) 

zijn gebouwd. Deze worden echter nooit als zodanig 

gebruikt. De vergunning is aangevraagd/afgegeven 

op de Harderwijkerweg 148. 



• Geen uitritten naar de Eendenparkweg 

aanwezig.

• Ondernemer claimt dat er altijd al uitritten 

zijn geweest. Omwonenden ontkennen dat.

• Een nieuwe loods is gebouwd aan de 

Harderwijkerweg 142. Juist ten noorden ervan is een 

half verhard pad ontstaan naar de Harderwijkerweg 

142 (achter) / 148 

• Om het perceel aan de Harderwijkerweg 144 

(Tomassen / Duck To Farm) is een erfafscheiding 

geplaatst. Vanaf dit moment begint het gegoochel 

met de huisnummering aan de Harderwijkerweg.  



• Hier ontstaat een illegale toegang naar het 

perceel vanaf de Eendenparkweg thv

nummer 25/27.



• Hier ontstaat nóg een illegale toegang naar 

het perceel vanaf de Eendenparkweg thv

nummer 25/27.



• Nieuwe loodsen aan de Harderwijkerweg 

142 (achter) zijn gebouwd. Ook hier worden 

deze al vanaf het begin niet gebruikt 

conform de bestemming, maar vindt illegale 

opslag van oa. goederen/caravans/campers 

plaats.



• Nieuwe loodsen aan de Harderwijkerweg 

142 (achter) zijn gebouwd. Ook hier worden 

deze al vanaf het begin niet gebruikt 

conform de bestemming, maar vindt illegale 

opslag van goederen/caravans/campers 

plaats.

• In 2019/2020 is de erfafscheiding aangepast, 

waardoor meer ruimte ontstaat voor een 

toegangsweg vanaf de Harderwijkerweg 

naar de loodsen Harderwijkerweg 142 

(achter). Deze toegangsweg is bovendien 

geasfalteerd. 

• De aangepaste ontsluiting is op het smalste 

stuk 4.20 meter breed. Ruim genoeg voor 

elk denkbaar voertuig. 

• De gemeente is bij de vergunningaanvraag voor ‘opslag’ voorgehouden dat de loodsen gebruikt worden 
voor langdurige opslag van oa. riet en melkpoeder. De dagelijkse praktijk is dat de vrachtwagens af en 

aan rijden om goederen te laden en lossen, waarbij een illegale toegang aan de Eendenparkweg wordt 

gebruikt door vrachtauto’s en vorkheftrucks. Van langdurige opslag is in het geheel geen sprake. De 
riethandel Bahl B.V. adverteert zelfs met openingstijden van ma-za van 08:00 – 18:00 uur. 

2020



 

 

 

Van: Lisette Bosman <l.bosman@ermelo.nl> 

Verstuurd: dinsdag 15 oktober 2019 17:01 

Aan: Robin Koolmees 

Onderwerp: Re: uitritten Eendenparkweg 

 

Geachte heer Koolmees, 

 

Wij hebben geen meldingen en/of vergunningen in ons archief gevonden van de door u gevraagde 

uitritten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Lisette Bosman 

Medewerker publiekszaken, team vergunningen 

E: l.bosman@ermelo.nl 

Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 

 

 

 

Van: <l.bosman@ermelo.nl> namens Frontoffice (ERM) <frontoffice@ermelo.nl> 

Verstuurd: woensdag 9 oktober 2019 10:49 

Aan: robin.koolmees@wrbt.nl 

Onderwerp: uitritten Eendenparkweg 

 

Geachte heer Koolmees, 

 

U heeft ons verzocht te onderzoeken of de uitritten aan de Eendenparkweg (nabij nr. 12 en 25) 

vergund zijn. Ik heb een zoekopdracht bij ons streekarchief uitgezet omdat zij vaak meer zoekbereik 

hebben dan wij. Ik wil u dan ook vragen nog even geduld te hebben. Ik hoop dan ook dat ik volgende 

week een antwoord van hen heb ontvangen en uw vraag kan beantwoorden. 

 
Met vriendelijke groet,  

   

   

Lisette Bosman  

Medewerker van de afdeling Publiekszaken,team vergunningen   

Gemeente Ermelo  

 

mailto:l.bosman@ermelo.nl
mailto:l.bosman@ermelo.nl
mailto:l.bosman@ermelo.nl
mailto:frontoffice@ermelo.nl
mailto:robin.koolmees@wrbt.nl


 

Van: Allard Brouwer <a.brouwer@ermelo.nl>  

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 11:09 

Aan: Robin Koolmees <Robin.Koolmees@wrbt.nl> 

Onderwerp: Re: Vergunning uitritten t.h.v. Eendenparkweg nummer 12 en tegenover nummer 25 

Geachte heer Koolmees, beste Robin 

 Excuses voor het late reageren, bij het opschonen van mijn mailbox zag ik dat ik nog niet gereageerd 

had op je verzoek.  

Ik had je vraag al wel doorgezet naar de frontoffice. Weet niet of er inmiddels al antwoord is 

gegeven, maar dan weet je in ieder geval waar de vraag ligt. 

Met vriendelijke groet, 

A.D. (Allard) Brouwer 

handhavingsjurist 

Tel: 06-30452956 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op ma 23 sep. 2019 om 14:11 schreef Robin Koolmees <Robin.Koolmees@wrbt.nl>: 

Beste Allaard,  

Tijdens de hoorzitting van 18-07-2019 mbt de opschorting begunstigingstermijn last onder 

dwangsom (strijdig gebruik van de 4 loodsen aan de Harderwijkerweg 144) is er gesproken over de 

vergunning van de diverse uitritten.  

Zie blz 8 van bijgevoegde document. Zelf gaf jij toen aan dat je geen vergunningen hebt kunnen 

vinden. De commissie voor bezwaarschriften achtte het niet nodig om hier verder op in te gaan.  

Ben je daar toevallig nog achteraan gegaan? Zijn er voor de drie uitritten ter hoogte van 

Eendenparkweg nummer 12 (1x) en tegenover nummer 25 (2x) ooit vergunningen verleend?  

Mocht je het niet weten, kun je daar dan intern gemakkelijk achter komen? Of moet ik deze vraag bij 

iemand anders van de gemeente stellen? 

Groet, Robin Koolmees 

mailto:a.brouwer@ermelo.nl
mailto:Robin.Koolmees@wrbt.nl
mailto:Robin.Koolmees@wrbt.nl


Met vriendelijke groet, 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

R.A. (Robin) Koolmees 

 

Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld 

T: +31 6 30627917 

W: www.wrbt.nl 

M: robin.koolmees@wrbt.nl 

  

KvK: 68077424 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 

 

http://www.wrbt.nl/
mailto:robin.koolmees@wrbt.nl

