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Aangetekend  

  

Aan Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem    

Sector bestuursrecht  

Postbus 9030  

6800 EM Arnhem  

  

   

Datum:  15 juni 2020  

Betreft:  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 mei 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. In dit beroepschrift hebben wij om een nadere termijn 

gevraagd voor het indienen van de beroepsgronden. Bij de brief van 20 mei 2020 met boven-

genoemd kenmerk heeft u de Stichting WRBT 4 weken de gelegenheid gegeven om nadere gronden 

aan te voeren. Van die gelegenheid maken wij bij deze gebruik. 

  

De Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld (hierna de Stichting) dient hierbij een 

beroepschrift in tegen het besluit van 9 april 2020 (hierna het besluit) van het college van 

burgemeester en wethouders van Ermelo (hierna het college) met betrekking tot de niet-

ontvankelijkheidsverklaring van het bezwaarschrift gericht tegen de huisnummering Eendenparkweg 

32 en 34 in Ermelo. Dit besluit is als bijlage 1 bijgevoegd.  

 

De Stichting heeft tot doel de bescherming en verbetering van de natuur en de woon- en 

leefomgeving van de bewoners en recreanten in de meest brede zin van het woord, voor zover zij 

woonachtig zijn of verblijven in het gebied Tonselse Veld te Ermelo. Zie verder artikel 1 lid 4 van de 

bijgevoegde statuten in bijlage 2. Namens de Stichting vertegenwoordigen de voorzitter en de 

secretaris de Stichting in en buiten rechte, zie de statuten in artikel 6.  

 

      

Stichting Woon   -     en Recreatiebelangen Tonselse Veld     

    

Correspondentieadres:    Eendenparkweg 11     

3852   LC Ermelo     

    

          www.wrbt. n   l     

      info@wrbt.n l     
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Voor de beoordeling van het beroepschrift en het goede begrip is een feitenoverzicht met de voor-

geschiedenis van het beroep belangrijk. Die staan onder punt 1. Daarna motiveren wij ons beroep-

schrift.  

 

1.  De feiten, voorgeschiedenis en context  

De feiten:  

1) Op 24 oktober 2019 heeft het college op een aanvraag besloten twee huisnummers toe te 

kennen aan het perceel Eendenparkweg, kadastraal bekend gemeente Ermelo, Sectie E nummer 

3618 (bijlage 3). 

2) Op 25 november 2019 heeft de Stichting een bezwaar ingediend tegen het besluit tot 

huisnummering, zie bijlage 4. 

3) Op 9 april 2020 heeft de Stichting de beslissing op bezwaar ontvangen, zie bijlage 1. Volgens het 

college is de Stichting niet ontvankelijk, omdat de identiteit van de betrokken verblijfsobjecten 

geen raakvlakken heeft met de algemene en collectieve belangen die de Stichting krachtens haar 

statutaire doelstelling behartigt. Het college ziet geen aanleiding om de Stichting aan te merken 

als belanghebbende in de zin van artikel 1: 2 van de Awb. 

4) Voor de juiste context én ter beoordeling van de vraag of de Stichting belanghebbende is in de 

zin van artikel 1:2 lid 3 Awb, is het van belang om op te merken dat de Stichting op 14 december 

2018 een handhavingsverzoek heeft gedaan ten aanzien van het strijdige gebruik van de opslag-

loodsen aan de achterzijde van Harderwijkerweg 142, zie bijlage 5. Het handhavingsverzoek gaat 

over dezelfde loodsen waarvoor het huisnummeringsbesluit is genomen. Het college heeft de 

Stichting in de handhavingsprocedure als belanghebbende aangemerkt en vastgesteld dat er 

sprake was van strijdig gebruik van de loodsen. Vervolgens heeft het college besloten tot een last 

onder dwangsom en zijn er diverse bezwaarprocedures geweest. Tijdens de handhavings-

procedure heeft de eigenaar van de loodsen Lisuda Vastgoed BV een aanvraag gedaan voor een 

omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik in strijd met de bestemming. Deze vergunning is 

door het college, wegens tijdsverloop in de procedure, van rechtswege verleend nog voordat er 

een besluit was genomen op de bezwaarprocedure van de Stichting. De Stichting heeft een 

beroepsprocedure tegen het besluit op bezwaar tegen de omgevings-vergunning ingediend bij de 

rechtbank Gelderland. 

5) De regelgeving waarop het huisnummeringsbesluit aan de Eendenparkweg is gebaseerd, 

namelijk de Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011 (hierna 

de Verordening) en het Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente 

Ermelo 2017 (hierna het Uitvoeringsbesluit), zie bijlage 6. 

6) Voor het overzicht is een kaart van de kadastrale percelen (bron Pdokviewer.nl) bijgevoegd, zie 

bijlage 7. 

7) Ter informatie zijn is ook de eigendomsinformatie uit het Kadaster met betrekking tot de verkoop 

van het kadastrale perceel E-3617 Ermelo bijgevoegd. Door de verandering van eigendom van dit 

perceel moest er volgens de BAG een splitsing van de daarachterliggende verblijfsobjecten 

plaatsvinden met als gevolg een nieuwe huisnummering, zie bijlage 8. 

8) De loodsen op het kadastrale perceel E-3618 zijn deels gebouwd op het kadastrale perceel E-

3500. Beide percelen zijn eigendom van dezelfde eigenaar: Lisuda Vastgoed BV, zie kadastrale 

akte bijlage 9. 

9) De bestaande, gesplitste uit- en inrit aan de Harderwijkerweg, zie de foto in bijlage 10, dient voor 

zowel de Harderwijkerweg 148 (De Bangkok Ranch Group) als voor het terrein achter 

Harderwijkerweg 142 (de 4 loodsen). 
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2. De motivering van het beroep  

Voor de vraag of de Stichting belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2 lid 3 van de Awb, is 

bepalend of de Stichting, krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaam-

heden, een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken algemeen of collectief belang in het 

bijzonder behartigt.  Uit de Kamerstukken II 1988/1989, 21 221, nr. 3, blz. 32-35 blijkt ook dat de 

wetgever heeft veilig willen stellen dat verenigingen of stichtingen als belanghebbende kunnen 

opkomen, mits een algemeen of collectief belang, dat zij zich statutair ten doel stellen, behartigen en 

waarvoor zij zich daadwerkelijk inzetten, bij het besluit rechtstreeks is betrokken. 

De Stichting is van mening dat dàt het geval is. 

De Stichting is namelijk een organisatie die tot doel heeft de bescherming en verbetering van de 

natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in de meest brede zin van het 

woord, voor zover zij woonachtig zijn of verblijven in het gebied Tonselse Veld te Ermelo.  

De Stichting verwezenlijkt haar doel door middel van het monitoren van gebeurtenissen en ont-

wikkelingen in het werkgebied en het (pro)actief onderhouden van contacten met 

(vertegenwoordigers van) organen van overheids- en/of andere instellingen […]. Kortheidshalve 

wordt verwezen naar artikel 4 van de statuten van de Stichting, zie bijlage 2. 

Uit de bij de statutaire doelen horende feitelijke werkzaamheden blijkt, dat de Stichting zich breed 

inzet voor de belangen van de bewoners en de recreanten/recreatiehuiseigenaren, bijvoorbeeld door 

het bijhouden van een website over gebeurtenissen in de wijk, het ontwikkelen van een visie op 

duurzaam veilige verkeer, burgerparticipatie, visie op en participatie aangaande voorstellen met 

betrekking tot de recreatieve infrastructuur in de wijk, betrokkenheid bij de haalbaarheidsstudie 

betreffende de eventuele verplaatsing van bedrijven uit het gebied. De Stichting zet zich ook in ten 

aanzien van juridische kwesties en gebruiksposities van diverse bedrijven en gemeentelijk handelen 

in de wijk, bijvoorbeeld via Wob verzoeken en handhavingsverzoeken. Een voorbeeld van dat laatste 

is het eerdergenoemde handhavingsverzoek in verband met het strijdige gebruik van 4 loodsen aan 

de achterzijde van Harderwijkerweg 142 in Ermelo (zie punt d onder 1 hierboven). Het betreft een 

handhavingsverzoek met betrekking tot dezelfde loodsen waarover nu het huisnummeringsgeschil 

gaat. In dit handhavings-verzoek heeft het college de Stichting als belanghebbende aangemerkt, 

evenals in de daarmee samenhangende bezwaarprocedure.  

 

Voor de Stichting staat overigens niet ter discussie dat er door de verkoop van de percelen sprake is 

van een splitsing van verblijfsobject en dat er dus een nieuw toe te kennen authentiek nummer voor 

de andere verblijfsobjecten (de 4 loodsen) nodig is. De Stichting stelt echter ook vast dat het 

Uitvoeringsbesluit artikel 4 lid 3 duidelijk voorziet in de wijze waarop die huisnummering dan moet 

gebeuren, namelijk dat “Bij splitsing van verblijfsobjecten het bestaande nummer toegewezen wordt 
aan één van beide delen. Het andere deel wordt voorzien van een opvolgend nummer of, als deze 

reeds in gebruik is, voorzien van een toegevoegde kleine letter”. Met andere woorden: de loodsen 

achter op het perceel Harderwijkerweg 142 dienen te worden voorzien van het nummer 

Harderwijkerweg 142a en zo nodig 142b. Het Uitvoeringsbesluit is daar duidelijk over en dat is ook de 

huidige praktijk op vergelijkbare percelen als bij de Harderwijkerweg 140a, 140b, 140c, 136 en 136a, 

128, 128a en 128b en 128c etc. 

 

Terug naar het belanghebbende zijn. 

Ging het in het handhavingsverzoek van december 2019 over het door een eigenaar/rechtspersoon 

(Lisuda Vastgoed BV) handelen in strijd met de wet en regelgeving (de Wabo en Bor) ten aanzien van 

het gebruik van de loodsen, zo gaat het nu over het door het college handelen in strijd met de wet- 
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en regelgeving (de eigen gemeentelijke Verordening en Uitvoeringsregeling) ten aanzien van het 

verstrekken van een bepaalde huisnummering op dezelfde loodsen. De Stichting was belang-

hebbende in de handhavingsprocedure en is dat naar onze mening ook ten aanzien van dit 

huisnummeringsbesluit, omdat het college in dit huisnummerbesluit de eigen gemeentelijke regel-

geving niet juist toepast en daarmee ook de volgende algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

heeft geschonden, namelijk het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het 

beginsel van fair play. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel omdat het college de eigen gemeentelijke regelgeving niet zorgvuldig 

heeft toegepast, geen juiste procedure heeft gevolgd en het besluit dus ook niet voorziet van een 

deugdelijke en volledige motivering. 

Het rechtszekerheidsbeginsel omdat het college bij de voorbereiding van de beslissing op bezwaar de 

relevante eigen regelgeving niet adequaat heeft onderzocht en consequent heeft toegepast. Ook van 

de gemeentelijke overheid mag verwacht worden dat zij zich houdt aan haar eigen wet- en 

regelgeving en dat de burgers, en in dit geval ook de Stichting in alle redelijkheid mogen vertrouwen 

op een juiste toepassing en nakoming van deze regelgeving. 

Het fair-play-beginsel omdat het college door het niet handelen conform de eigen regelgeving geen 

open en onbevooroordeelde, onpartijdige houding heeft aangenomen en daarmee de schijn van 

vooringenomenheid heeft gewekt. De realisering van de doelstelling en de belangen van de Stichting 

zijn hiermee bemoeilijkt. 

 

Omdat de Stichting volgens zijn doelstelling opkomt voor een zorgvuldige en consistente nakoming 

van de gemeentelijke regelgeving in het Tonselse Veld en daarmee ook voor de bescherming van het 

woon- en leefklimaat van de burgers en recreanten, zijn wij belanghebbende. Door de schending van 

de hierboven genoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden de belangen van de 

bewoners en recreanten in het Tonselse Veld rechtstreeks geraakt zodat de Stichting dus zeker 

belanghebbende is. 

 

3. Slot  

Het is op vorenstaande gronden dat de Stichting u verzoekt het bestreden besluit te vernietigen en te 

bewerkstelligen dat het college van B en W alsnog het bezwaarschrift van de Stichting van 9 april 

2020 overeenkomstig het vigerende Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Ermelo 

2018 op korte termijn inhoudelijk gaat behandelen en een nieuw besluit neemt met inachtneming 

van de eigen geldende regelgeving namelijk de Verordening én het Uitvoeringsbesluit.  

  

Hoogachtend,  

namens de Stichting WRBT, 

 

de secretaris,          de voorzitter,  

  

 

  

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

1. Beslissing op bezwaar van 9 april 2019 van het college van B en W Ermelo.  

2. De statuten van de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld.  

3. Het besluit college van B en W Ermelo op de aanvraag huisnummering 24 oktober 2019. 

4. Het bezwaar van de Stichting WRBT van 25 oktober 2019 tegen het besluit m.b.t. de 

huisnummering. 

5. Het handhavingsverzoek m.b.t. de loodsen Harderwijkerweg 142 achter van 14 december 

2018 + beslissing van het college van B en W van 10 april 2019. 

6. De Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011 en het 

Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2017. 

7. Een overzichtskaart + foto van de kadastrale percelen Harderwijkerweg 142 achter, bron 

Pdokviewer.nl 

8. De eigendomsinformatie uit het Kadaster met betrekking tot het kadastrale perceel E-3617 

9. De eigendomsinformatie met betrekking tot de kadastrale percelen E-3618 en E-3500 

beiden in eigendom bij dezelfde eigenaar Lisuda Vastgoed BV. 

10. Een foto van de gesplitste uit- en inrit aan de Harderwijkerweg voor zowel voor Harderwijkerweg 

148 (De BR-Group) links als rechts voor het terrein achter Harderwijkerweg 142 (de 2 loodsen). 



Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld Raadhuisplein 2

t.a.v. de heer R A. Koolmees en de heer B.S.C Groeneveld Postbus 500

Eendenparkweg 1 I 3850 AM Ermelo

3852 LC ERMELO Í 0341 s67321
f 0341 56 73 69

e gemeente@ermelo nl

i wwur ermelo.nl

NL92 BNCH O2a5 0024 49

datum 9 aPril 2020
onderwerp Beslissing op bezwaar tegen huisnummeringsbesluit

Eendenparkweg 32 en 34 te Ermelo

onze ref. e2000.l 2780
casenr. I 9e0008038

behandeld door C. Ruitenbeek
telefoon direct 034.l 56 73 21

Ceachte heer Croeneveld, geachte heer Koolmees,

Op 25 november 20.l t heeft u bezwaar gemaakt tegen ons besir"rit van 24 oktober 201-9 tot het

toekennen van een tweetal huisnummers aan twee panden die als verblijfsobject in de zin van de

Basisregistratie Adressen en Gebouwen moeten worden aangemerkt gelegen aan de Eendenparkweg te

Ermelo.

Aan deze panden zijn de nummers Eendenparkweg 32 en Eendenparkweg 34 te Ermelo toegekend.

Op l1 februari2O2O heeft de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften, haar advies uitgebracht

(kenmerk e200003234) Het advies maakt onderdeel uitvan deze beslissing en is als bijlage

bijgesloten

Advies commissie voor bezwaarschriften
De commissie adviseert het door u ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Wij hebben besloten het advies van de commissie over te nemen.

Conclusie
Celet op het bovenstaande hebben wij besloten:

l. Het advies van de commissie van I I februari 2020 met kenmerk e200003234 integraal over te

nemen;
2 Het door u ingediende bezwaarschrift d.d. 25 november 20.l9 niet-ontvankelijk te verklaren.

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaande op de dag naverzending van dit besluit, beroep

instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

bijlase(n) I



onderwerp

onze ref.

pagrna

beslissing huisnummeringsbesluit Eendenparkweg 32 en 34 te Ermelo

e2000'l 2780
2van2

U bent dan wel griffierecht verschuldigd. U kunt de voorzieningenrechter ook verzoeken een voorlopige

voorziening te treffen, als u beroep instelt en onven'ruijlde spoed is vereist'

(

\

qe,I

Het college van burgemeester en wethouders van

A M. Weststrate,
secretari s,

Ermelo,
A.AJ. Baars,

bu rgemeester

Afschrift gezonden aan:

- LisudaVastgoed B.V., t.a.v. de heerT. van Diermen, slagsteeg 43, 3853 MA Ermelo



Lisuda Vastgoed B.V.

t.a v. de heer T. van Diermen

Slagsteeg 43

3853 MA ERMELO

Raadhuisplein 2

Postbus 500

3850 AM Ermelo

r 0341 56 73 21

f 0341 s6 73 69

e gemeente@ermelo nl

i www ermelo nl

NL92 BNCH 0285 0024 49

datum

onderwerp

onze ref

cas en r.

behandeld door

telefoon direct

9 april 2020
besluit op bezwaarsch rift toekennen h uisnum mering

Eendenparkweg 32 en 34 te Ermelo

e20001 2786
I 9e0008038
C. Ruitenbeek
0341 56 73 21

Ceachte heer Van Diermen,

Op 24 oktober 2Ol9 hebben wij op uw verzoek besloten aan een tweetal bij u in eigendom behorende

bedrijfspanden, gelegen in de nabijheid van de Eendenparkweg te Ermelo, een huisnummertoe te

kennen Op grond van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de Verordening huisnummering

van deze gemeente zijn aan deze panden de adressen Eendenparkweg 32 en Eendenparkweg 34 te

Ermelo toegekend.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt door de heer R.A. Koolmees en de heer B.S.C. Croeneveld namens

de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld.

Besluit op bezwaar
Het bezwaarschrift is om advies in handen gesteld van de Onafhankelijke Bezwarencommissie (de

commissie). De commissie heeft op l1 februari2O2O advies uitgebracht over het ingediende

bezwaarschrift.

Wij hebben, overeenkomstig het advies van de commissie, besloten het bezwaarschrift niet-ontvankelijk

te verklaren. Het desbetreffende besluit, alsmede het advies van de Commissie voor bezwaarschriften,

treft u bijgaand aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,
secretari s,

\->-^--^* -- r

afschrift gezonden aan:

- Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld, per adres Eendenparkweg I l, 3852 LC Ermelo

A AJ. Baars,

burgemeester

bUIage(n) 2
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College van burgemeester en wethouders

van Ermelo
Postbus 500
3850 AM ERMELO

t I FEB. 2020
Advies commissie voor bezwaarschriften
e200003234
1 9e0008038
Secretaris
Secretariaat commissie voor bezwaarschriften
0341 56 73 57

/l
/,

oemeenae
ermeío

Commissie voor
Bezwaarsch riften

Raadhuisplein 2

Postbus 500

3850 AM Ermelo

t 0341 56 73 57

f 034t 56 73 69

e commissiebezwaar@ermelo.nl

iwww.ermelo.nl

NL92 BNGH 0285 0024 49

datum

onderwerp

onze ref.

(asen r.

behandeld door

afdeling

telefoon direct

Geacht college,

Advies van de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Ermelo, over het door de heer

R.A. Koolmees en de heer B.S.C. Groeneveld namens Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld

ingediende bezwaarschrift van 25 november 2Ol 9, tevens ontvangen op 25 november 201 9, gericht

tegen het besluit van ?4 ol<tober 2019, waarb'rj huisnummers zijn toegekend.

Samenvatting bezwaren
De bezwaren komen samengevat op het volgende neer. De aanvraag voor het toekennen van de

huisnummers is nooitgepubliceerd waardoor bezwaarde geen zienswuze heeft kunnen indienen, Verder

blijkt uit meerdere verleende omgevingsvergunningen dat de locatie van de onderhavige gebouwen is

vastgesteld op de Hardenvijkerweg. Het toekennen van een Hardenruijkerwegnummer is daarom meer

passend. Het toekennen van de huisnummers Eendenparkweg 32 en 34 leidt naar verwachting tot meer

vrachtverkeer op de Eendenparkweg en gebruikvan illegaal aangelegde uitritten. Dit is nietwenselijk
voor de verkeersveiligheid. Tot slot dienen de percelen volgens het Regionaal Programma Werklocaties

ontsloten te worden via de Harderwijkerweg.

Hoorzitting
Op 30januari 2O2O heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Namens het bestuursorgaan is verschenen de

heer C. Ruitenbeek. Eveneens zijn de heren R.A. Koolmees en B,S.C. Croeneveld namens Stichting Woon-

en Recreatiebelangen Tonselse Veld verschenen. Voor hetgeen tijdens de hoorzitting is besproken, wordt
verwezen naar het bijgevoegde verslag van de hoorzitting.

De commissie constateert dat de volgende wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

Wettelijk l<ader

I . Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is

betrokken.

bUlage(n)

I I FEil, 2020



onderwerp Advies commissie voor bezwaarschriften
onze ref. e200003234

pagina 2 van 3

Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens

beroep in te stellen bezwaar te maken

Artikel 8:1 van de Awb
Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter.

Ontvanl<elijkheid
Alvorens in te kunnen gaan op het inhoudelijke bezwaar, dienteen oordeel teworden gegeven over de

ontvankelijkheid van het bezwaardschrift. De commissie stelt ten aanzien hiervan vast dat het

bezwaarschrift tijdig is ingediend. Ook voldoet het bezwaarschrift aan de eisen, die voortvloeien uit

artikel 6:5 van de Algemene wet bestuul'sÍecht (Awb). Maar naast hetvoldoen aan deze

(ontvankelUkheids)eisen, dient bezwaarde belanghebbende te z'rjn b'rj het besluit, alvorens van een

onwankelijk bezwaarschrift gesproken kan worden. Met betrekking tot dit aspect overweegt de

commissie als volgt.

lngevolge artikel 8: l van de Awb gelezen in s amenhang met artikel 7: l , eerste lid, van de Awb kan

slechts tegen een besluit bezwaar worden ingesteld door een belanghebbende. lngevolge artikel I :2,

eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een

besluit is betrokken. De wetgever heeft deze eis gesteld teneinde te voorkomen dat een ieder, in welke

hoedanigheid dan ook, of een persoon met slechts een verwijderd of indirect belang als belanghebbende

zou moeten worden beschouwd en een rechtsmiddel zou kunnen instellen (zie uitspraak van de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 30 april 20 1 4,

ECLI:NL;RVS:2014:l 546)) . Artikel I :2, derde lid, van de Awb bepaalt ten aanzien van rechtspersonen als

hun belangen mede worden beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun

doelstellingen en blijkens hun feiteluke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Het bezwaarschrift is ingediend namens Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld. Deze

stichting is op l4 februari 2017 opgericht. De commissie stelt vast dat getoetst moet worden of
bezwaarde als belanghebbende bij het bestreden besluit is aan te merken.

Bezwaarde heeft als statutalre doelstelling de bescherming en verbetering van de natuur en de woon- en

leefomgeving van de bewoners en recreanten in de meest brede zin van het woord, voor zover

woonachtig of verblijvend in het gebied Tonelse Veld te Ermelo.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013;1263)

behelst een besluit tot toekenning van een huisnummer op grond van de Wet bag het toekennen van een

eigen nummeraanduiding aan een verblijfsobject als bedoeld in artikel I, aanhef en onder q, van die wet.

Een dergetijk besluit bepaalt de identiteit van een verblijfsobject en heeft daarmee een rechtstreeks
gevolg voor de rechthebbenden op het betrokken verblijfsobject. lndien bij een dergelijk besluit aan een

verblijfsobject een huisnummer wordt toegekend dat reeds aan een ander verblijfsobject is toegekend,

doet dat besluit afbreuk aan de identificeerbaarheid van dat andere verblijfsobject, waarmee het ool< een

rechtstreeks gevolg heeft voor de rechthebbenden op dat andere verblijfsobject. De Wet bag verplicht de

gemeenten tot het houden van een basisregistratie adressen en gebouwen, een zuiver administratieve

aangelegenheid, en verleent geen gebruiks- of andere rechten aan panden, dan uitsluitend een eigen

identiteit, door de gemeente Ermelo uitgewerkt in de "Verordening naamgeving en nummering. Adressen
gemeente Ermelo 20i 1".

Bezwaarde is geen rechthebbende op de panden waarop het besluit van24 oktober 2019 betrekking

heeft. Evenmin is bezwaarde rechthebbende op een elders gelegen verbl'rjfsobject met eenzelfde
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De commissie voor bezwaarschriften,
De heerJ.A. Zandvoort
s ecretaris,

e200003 2 34

mevrouw mr. L.M. van Rooij-Houweling,
voorzitter,

huisnummer als een van de nummers die aan de panden zijn toegekend. De identiteitvan de betrokken

verblijfsobjecten heeft ool< geen raakvlakken met de algemene en collectieve belangen die bezwaarde

krachtens haar statutaire doelstelling behartigt. Bezwaarde heeft gesteld dat het bestreden besluit een

rechtstreeks gevolg heeft voor de verkeersveiligheid in het Tonselse Veld. De commissie overweegt dat

de aanwezigheid van de betrokken verblijfsobjecten een bepaalde verkeersgeneratie met zich mee kan

brengen, maar dat het toekennen van huisnummers aan de verblijfsobjecten enkel rechtstreekse

gevolgen heeft voor de identiteit van deze objecten. De commissie is van oordeel dat bezwaarde haar

stelling verder nietvoldoende heeft onderbouwd om tot een ander oordeel te komen. Ook in hetgeen

bezwaarde verder heeft aangevoerd ziet de commissie geen aanleiding om te oordelen dat bezwaarde

aan te merken is als belanghebbende in de zin van artikel | :2 van de Awb. De commissie komt dan ook

tot de conclusie dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is in en dat niet toegekomen wordt aan een

in houd el ij ke beoordeli n g van het bezwaarschrift.

AdvÍes
De commissie adviseert u het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

'4



Commissie voor
Bezwaarschriften

Verslag van de hoorzitting van de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Ermelo van 30
januari 2O2O naar aanleiding van een bezwaarschrift van 25 november 201 9, gericht tegen het besluit

van 24 oktober 201 9, waarbij huisnummers zijn toegekend voor Eendenparkweg 32 en 34

Aanwezia:
de commissie:
mevrouw mr. L.M. van Rooij-Houweling voorzitter
de heer mr. C. van Ramshorst lid
de heer mr. E.H.H. Schelhaas lid

de heerJ.A. Zandvoort
mevrouw A.F. Walstra-de Roo'tj

bezwaarden:
de heer Koolmees en de heer Groeneveld

verteg enwoo r d i g er co I I eg e :

de heer C. Ruitenbeek

vergun ninghouder:
de heer R. Scholten namens Lisuda Vastgoed B.V.

secretaris
notul ist

namens Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld

De voorzitter opent de hoorzitting en heet de aanwezigen welkom. Zij legt uit dat de commissie een

onafhankelijke commissie is, die de stukken bestudeert, partijen hoort en advies aan het college

uitbrengt. De voorzitter geeít het woord aan de rapporteur, de heer Schelhaas.

De heer Schelhaas merkt op dat als een bezwaarschrift ingediend wordt, eerst gekeken wordt of de

bezwaren ontvankelijk zijn. De bezwaarden moeten een rechtstreeks belang hebben bij het besluit. De

heer Schelhaas vraagt of het college van mening is dat het bezwaarschrift ontvankel'tjk is. De heer
Ruitenbeek merkt op dat de toekenning van een huisnummer een administratieve registratie is en dat
dit een wettelUke verplichting is. Volgens het college hebben bezwaarden bij deze toekennlng geen

rechtstreeks belang en is het bezwaarschrift niet ontvankelijk.

De heer Schelhaas vraagt aan bezwaarden of zij menen een rechtstreeks belang te hebben, De heer
Croeneveld merkt op dat zij zeker belanghebbend zr.,|-n. De staturen van de stichting zijn bij het bezwaar
gevoegd. De stichting heeft ten doel het beschermen van de woon- en leefomgeving in het gebied

Tonselse Veld. De heer Croeneveld meent dat dit besluit een administratieve vergissing is. Hij snapt dat

er een huisnummer toegekend moet worden, maar het is van belang dat de uitweg aan de

Harderwijkenrueg blijft. De uitrit aan de Eendenparkweg hoort daar niet, als daar nu een nummer
verleend wordt zal deze uitrit wel steeds meer gebruikt gaan worden.

De heer Schelhaas merkt op dat de Wet Basisregistratie Adressen en Cebouwen een administratieve
verplichting is van de gemeente. De wet regelt alleen de huisnummering, het geeft verder geen

gebruiksrechten aan gebouwen, dat gaatvia de vergunning verlening. De heerSchelhaas vraagt aan de

gemeente wat die l<an doen als de uitrit illegaal gebruikt wordt of als er heel veel vrachtverkeer langs



gaat. De heer Ruitenbeek geeft aan dat als er sprake is van strijdig gebruik de gemeente daar dan

handhavend tegen op kan treden. De heer Ruitenbeek merkt dat het hÍer om een bestaande uitrit gaat.

Deze uitrit is volgens de luchtfoto's tussen 2013 en 201 5 aangelegd. Hij heeft er geen uitritvergunning

van kunnen vinden, wel van de uitritten aan de Harderwijkenrleg. Een van de gebouwen waar het

huisnummer voor aangevraagd is, is echter alleen bereikbaar via de Eendenparkweg,

De vborzitter vraagt aan de heer Scholten hoe hij over de ontvankel'rjkheid van het bezwaar denkt. De

heer Scholten geeft aan dat de stichting volgens hem niet belanghebbend is. De discussie over de in-

/uitritis hier nietaan de orde. Het gaat nu alleen om het huisnummer besluit.

De heer Groeneveld geeft aan dat hij vreest dat de uitrit aan de Eendenparkweg nu meer gebruikt gaat

worden. De gebouwen liggen achter de loods van Harderwijkenrueg 142. Hetwas logischer als deze

gebouwen de nummers 142 a en b aan de HarderwÍjkerweg hadden gekregen. De huísnummers staan

met paaltjes bij de weq en b'rj de bedrijfsgegevens van een van de bedrijven staat dit nieuwe adres

genoemd, deze inrit aan de Eendenparkweg gaat dus gebruikt worden.

De heer Schelhaas vraagt aan de gemeente waarom aan de gebouwen huisnummers aan de

Eendenparkweg gegeven zijn en niet aan de Hardenvijkerweg. De heer Ruitenbeek geeft aan dat blj het

toekennen van een huisnummer gekeken wordt naar wat een logisch huisnummer is voor bijvoorbeeld

de hulpdiensten. ln dit geval is een van deze gebouwen niet bereikbaarvia de Harderwijkerweg. Voor

hulpdiensten is het dus logisch dat de gebouwen een huisnummer aan de Eendenparkweg krijgen.

De heer Koolmees merkt op dat het volgens hem wel mogel'rjk is om de gebouwen van de

Harderwijkenreg te bereiken. De heer Ruitenbeek heeít foto's mee en geeft aan dat het volgens hem

voor vrachwerkeer niet mogelijk is. De heer Koolmees is het niet met hem eens.

De heer Schelhaas vraagt aan de heer Scholten wat hij van dit besluit vindt. De heer Scholten geeft aan

dat Lisuda Vastgoed B.V. de huisnummers aangevraagd heeft voor de nutsvoorziening. Hlj kan de

gedachtengang achter het besluit volgen, dit is het meest logisch.

De heer Croeneveld merkt op dat de nutsvoorziening er allang ligt. De heer Scholten geeft aan dat dat

inderdaad zo is, maar het gaat nu om een zelfstandige aansluiting.

De heer Ruitenbeek geeft aan dat hij begrip heeft voor de discussie over het gebruil< van de uitritten,

maar die discussie had gevoerd moeten worden bij de vergunning-verlening voor het gebruik.

De voorzitter geeft aan dat een discussie over de uitritten hier inderdaad niet gevoerd kan worden, het

gaat nu alleen over de huisnummers.
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De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst, geeft een toelichting op de vervolgprocedure en

sluit de bijeenkomst.

De commissie voor bezwaarschriften,
De heerJ.A. Zandvoort
secretari s,

mevrouw mr. L.M. van Rooij-Houweling,
voorzitter,

e200004529



 



 



 

 

 



 

 



 
  

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo 
Postbus 500 
3850 AM Ermelo 
Email: gemeente@ermelo.nl  
 
Datum: 25 november 2019 
 
Onderwerp: Bezwaarschrift tegen het besluit voor het toekennen van de (huis)nummers 
Eendenparkweg 32 en 34 te Ermelo. 
 
 
 
Geacht college,  
 
 
De Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld heeft tot doel de bescherming en 
verbetering van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in de 
meest brede zin van het woord, voor zover zij woonachtig zijn of verblijven in het gebied Tonselse 
Veld te Ermelo. Zie verder artikel 1. lid 4 van de bijgevoegde statuten in bijlage 1.  
 
De Stichting WRBT (hierna de Stichting) maakt bezwaar tegen uw besluit (hierna: het besluit) van 
24 oktober 2019 (refnr. 02330000044814 en casenr. 02330000015019) voor het toekennen van 
de (huis)nummers Eendenparkweg 32 en 34 te Ermelo. Op 30 oktober 2019 heeft de publicatie van 
het besluit plaatsgevonden op de gemeentelijke bekenmakingssite. Het besluit en de publicatie zijn 
als bijlage 2 bijgevoegd. 
 
 
Een overzicht van feiten en aspecten die van belang zijn: 
 

1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:8. Omdat de aanvraag voor het toekennen van de 
(huis)nummers nooit eerder is gepubliceerd hebben wij onze zienswijze op een aanvraag 
voor het toekennen van de huisnummers niet eerder kenbaar kunnen maken. 

2. Het besluit stelt dat het toekennen van de huisnummers heeft plaatsgehad op grond van 
artikel 3 van de Verordening nummering en naamgeving adressen Ermelo 2011. Het 
college had al eerder een vergunning verleend voor de bouw van de loodsen, hetgeen is 
terug te vinden in de verleende omgevingsvergunning dd. 10-04-2017 (refnr. e170013408 
en casenr. 17e0000889; bijlage 3). De locatie van de gebouwen/eendenstallen is daarin 
vastgesteld op Harderwijkerweg 142 (achter) te Ermelo met een bestaande in- en uitrit 
op de Harderwijkerweg en voldoet hiermee aan de definitie voor “Verblijfsobjecten” in de 
hiervoor genoemde Verordening. Er bestaat al sinds jaar en dag een eigen afsluitbare 
toegang vanaf de openbare weg, de Harderwijkerweg. 

3. Op 13 augustus 2019 (zie bijlage 4) heeft u overigens een omgevingsvergunning verleend 
voor het strijdig gebruik van loodsen voor de opslag van riet en melkpoeder. Het betreffen 
hier dezelfde loodsen als onder 2 genoemd. U heeft deze vergunning afgegeven op 
Harderwijkerweg 144 te Ermelo. Uit ingewonnen informatie bij uw gemeente blijkt dit 
adres niet voor te komen in de BAG. 

4. In het besluit wordt als reden voor het verzoek tot de toekenning van de (huis)nummers 
aangegeven dat zonder (huis)nummers er geen nutsvoorzieningen kunnen worden 
aangesloten.  



Wij zijn ons bewust van het belang om (huis)nummers toe te kennen aan gebouwen, maar 
vragen ons af of deze gebouwen daarvoor een eigen huisnummer benodigd hebben aan de 
Eendenparkweg temeer omdat de gebouwen reeds jaren aangesloten zijn op de 
nutsvoorzieningen én de gebouwen immers ook gebouwd en vergund zijn op het perceel 
Harderwijkerweg 142, zoals te zien is in de hierboven genoemde verleende 
omgevingsvergunning uit 2017 met een bestaande in- en uitrit. Als er al nieuwe 
huisnummers aan deze gebouwen moeten worden toegekend, dan horen deze genummerd 
te worden met een Harderwijkerwegnummer, vergelijkbaar met bv. de Harderwijkerweg 
128, 128a t/m c, 136 en 136a, 140, 140a en b enz.  Een andere optie zou zijn de stallen te 
nummeren als Harderwijkerweg 144. 

5. Als het besluit m.b.t. het toekennen van de huisnummers Eendenparkweg 32 en 34 in 
stand zou blijven dan verwachten wij dat (vracht)verkeer, met deze gebouwen als 
bestemming, ook gebruik blijft maken van de illegaal aangelegde en ook niet vergunde 
uitwegen aan de Eendenparkweg t.h.v. nummers 12 en 25. Dit zou onwenselijk zijn en de 
verkeersveiligheid verder onder druk zetten. In een eerder verleende omgevingsvergunning 
aan Protifarm dd. 19-08-2015 (refnr. 15029898 en casenr. 2015-06503; bijlage 5) 
bijvoorbeeld staat bij de voorwaarden expliciet genoemd dat een ontsluiting aan de 
Eendenparkweg nabij de nummers 25 en 27 niet wenselijk is gelet op de daar te bouwen 
woningen. Protifarm is gevestigd in een drietal gebouwen aan de Harderwijkerweg 148, 
zoals te lezen is in de raadsbrief dd. 22-01-2015 (refnr. 15000965 en casenr. 2015-00058; 
bijlage 6) en de facto op hetzelfde terrein als de gebouwen waaraan uw college nu de 
huisnummers Eendenparkweg 32 en 34 heeft toegekend.  

6. Ook in het nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (bijlage 7) wordt gesproken over het 
ontsluiten van percelen met een bedrijfsbestemming via de Harderwijkerweg. De 
gebouwen/loodsen aan de Harderwijkerweg 142 dienen in onze ogen, net als de andere 
bedrijven aan dezelfde weg, ook via de bestaande in- en uitrit aan de Harderwijkerweg 
ontsloten te worden. Dat mag ook geen probleem zijn, want de aanvrager heeft enkele 
maanden geleden op zijn terrein een asfaltweg aangelegd, via welke het (vracht)verkeer 
vanuit alle gebouwen kan ontsluiten op de Harderwijkerweg. 

 
 

 
 



 

 
 
 
Middels dit bezwaarschrift verzoeken wij u om het besluit om de huisnummers Eendenparkweg 32 
en 34 toe te kennen in te trekken, dan wel te wijzigen naar (huis)nummers gelegen aan de 
Harderwijkerweg, bijvoorbeeld Harderwijkerweg 142A en 142B. Graag hebben wij nog een gesprek 
met de verantwoordelijk wethouder om ons bezwaar verder toe te lichten (indien daar behoefte 
aan is).  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld, 
 
 
 
 
 
 
R.A. Koolmees,      B.S.C. Groeneveld, 
Secretaris      Voorzitter,  
 
 
 
Bijlagen: 

1. Statuten Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld t.b.v. openbare stukken; 
2. Besluit toekennen nummers en publicatie dd. 24-10-2019 en 30-10-2019; 
3. Besluit verlenen omgevingsvergunning reguliere procedure Harderwijkerweg 142 dd. 10-

04-2017; 
4. Besluit verlenen omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels voor 

ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) dd. 13 augustus 2019; 
5. Verleende omgevingsvergunning Protifarm dd. 19-08-2015; 
6. Raadsbrief Kreca dd. 22-01-2015; 
7. Regionaal_Programma_Werklocaties_2019. 



 
 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo  

Postbus 500  

3850 AM Ermelo  

 

 

Betreft:  

Handhavingsverzoek i.v.m. strijdig gebruik diverse opstallen Harderwijkerweg / Eendenparkweg 

 

Datum: 14 december 2018  

 

   

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van door ons geconstateerde strijdigheden met het vigerende bestemmingsplan op 

diverse percelen gelegen aan de Harderwijkerweg/Eendenparkweg verzoeken wij u over te gaan tot 

handhaving. 

 

De eigenaar/verhuurder handelt al enkele maanden in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, waarin is gesteld dat het verboden is om zonder 

omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen en gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd 

met het bestemmingsplan.  

 

Het valt ons op dat deze eigenaar/verhuurder in het verleden vaker door u is gesommeerd om het 

strijdig gebruik van diverse loodsen op zijn terrein te beëindigen. Omwonenden hebben u 

bijvoorbeeld eerder verzocht om handhavend op te treden tegen oa. het gebruik van enkele loodsen 

voor palletopslag en het gebruik van delen van het terrein als parkeerplaats voor vrachtauto’s van 

een andere ondernemer. De eigenaar heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die hem zijn 

geboden, en heeft het terrein inmiddels bijna vol gebouwd met grote loodsen. Voor deze loodsen 

geldt de bestemming ‘Agrarisch-Pluimvee’, maar de eigenaar lijkt deze bestemming dus niet zo nauw 

te nemen.  

 

Omwonenden ondervinden overlast van de gevolgen van het niet naleven van bestemmingen en de 

bijbehorende voorschriften in het Tonselse Veld. Niet alleen ondervindt men overlast door geluid en 

trillingen van bijvoorbeeld extra (vracht)verkeersbewegingen in de wijk, maar ook van de laad- en 

losactiviteiten van riet (distributie/overslag) op een van de percelen van de eigenaar. Diverse 

omwonenden hebben op verschillende momenten getracht hierover in gesprek te gaan met 

medewerkers van Duck-To Farm B.V., die onlangs aanwezig waren bij de inrit t.h.v. de 

Eendenparkweg 12. Omwonenden kregen van deze medewerkers te horen, dat zij zich met hun 

eigen zaken moesten bemoeien of werden compleet genegeerd. 

 

De stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld behartigt de belangen van bewoners en 

recreanten in het Tonselse Veld. De stichting verzoekt aan u om over te gaan tot handhaving van de 

vigerende bestemmingen en op treden tegen de geconstateerde overtredingen. 

 



Ons handhavingsverzoek omvat concreet: 

 Onmiddellijke controle door toezichthouders ter feitelijke vaststelling van de overtredingen; 

 Het per direct beëindigen van het gebruik, in strijd met de bestemming en voorschriften, van alle 

hieronder genoemde opstallen/loodsen: 

o Een loods gelegen op de kadastrale percelen E 2248, 2433, 2782, ter hoogte van en 

bereikbaar via de Eendenparkweg 6 (gebruik van loods voor rietopslag en distributie); 

o Een tweetal loodsen gelegen op het kadastraal perceel E 3501, ter hoogte van en 

bereikbaar via de Eendenparkweg 12 (gebruik van loodsen voor caravan- en 

camperstalling; 

 Het verwijderen van de goederen/materialen die niet vallen onder de bestemming ‘Agrarisch-

Pluimvee’, waaronder een grote hoeveelheid riet (bedoeld voor dakbedekking), caravans, 

campers en/of overige kampeermiddelen; 

 De eigenaar bovendien te wijzen op het feit dat deze illegale activiteiten leiden tot overlast voor 

omwonenden. 

 Overigens de eigenaar, als verhuurder van de loodsen aan de firma Protifarm, er voor zorg te  

laten dragen dat de uitweg die de firma Protifarm gebruikt naar de Eendenparkweg tussen de 

nummers 25 en 27 niet gebruikt maar wel de uitweg die in de omgevingsvergunning staat. 

 

Opgesomd zijn de redenen hiervoor:  

 De gemeente heeft juridisch gezien een beginselplicht tot handhaving, waarvan zij in een aantal 

gevallen mag afwijken. De gemeente heeft niet bekend gemaakt of er binnen afzienbare tijd 

ruimtelijke ontwikkelingen kenbaar zullen worden voor deze percelen. Als die er al zouden zijn, 

dan zullen deze o.a. in lijn met het bestemmingsplan moeten zijn. Ons zijn verder geen 

bijzondere  omstandigheden bekend om niet te handhaven of dat handhaving zou kunnen leiden 

tot onevenredige gevolgen;  

 De eigenaar handelt al ca. 6 maanden in strijd met artikel 2.1 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, waarin is gesteld dat het verboden is om zonder 

omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen en gronden en bouwwerken te gebruiken in 

strijd met het bestemmingsplan; 

 De eigenaar is door u al vaker aangesproken op het gebruik van zijn loodsen in strijd met de 

bestemming. Het is nu al de zoveelste maal dat deze eigenaar de regels aan zijn laars lapt; 

 Wij hebben ook zorgen over de brandveiligheid van het strijdige gebruik. Kan de opslag van o.a. 

riet en caravans bij het ontstaan van een (onbeheersbare) brand leiden tot gevaar voor de direct 

omwonenden en omliggende bedrijven door bijvoorbeeld brandoverslag. Zijn er überhaupt 

brandblusinstallaties aanwezig in de loodsen? De eigenaar brengt hiermee mogelijk de veiligheid 

van omwonenden in gevaar.  

 

 

In de bijlage zijn de details m.b.t. de percelen/loodsen en activiteiten weergegeven. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de Stichting WRBT,  

 

  

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

secretaris       voorzitter 
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datum 10 april 2019

onderwerp Brief toewijzen handhavingsverzoek

onze ref. e190017518

c~en~ 1ge0001768

behandeld door A.D. Brouwer

telefoon direct 0341 56 71 60

Geacht bestuur,

Inleiding

Op 14 december 201 8 heeft u bij ons een handhavingsverzoek ingediend dat betrekking heeft op het

gebruik van twee loodsen aan de Harderwijkerweg 148, één loods aan de Eendenparkweg 6 en de uitrit

van Eendenparkweg 12 - ter hoogte van Eendenparkweg 25 en 27 - van de firma Protifarm. Op 21

februari 2019 heeft u een aanvulling gestuurd op uw lopende handhavingsverzoek, waarin u uw

verzoek zodanig wijzigt dat deze thans enkel nog gericht is tot de vier loodsen aan de Harderwijkerweg

144.

Beoordeling

Wij hebben geconstateerd dat de loodsen inderdaad in strijd met het bestemmingsplan worden

gebruikt. en dat in afwijking van de omgevingsvergunning de oostelijke uitrit wordt gebruikt om het

perceel te ontsluiten. Wij wijzen uw handhavingsverzoek toe en treden handhavend op. Bijgaand

ontvangt u een afschrift van de last onder dwangsom die wij aan de eigenaar van het perceel hebben

opgelegd. Voor de inhoud van dat besluit verwijzen wij u naar de bijlage.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

namens deze,

A.D. Brouwer

handhavi ngsj urist,

bijlage(n) -
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behandeld door A.D. Brouwer

telefoon direct 0341 56 71 60

Geacht Bestuur,

Op 12 februari 2019 hebben wij geconstateerd dat op het perceel Harderwijkerweg 144 te Ermelo vier

loodsen worden gebruikt ten behoeve van opslag. Dit is in strijd met het ter plaatse geldende

bestemmingsplan. De loodsen staan op het perceel Harderwijkerweg 144 kadastraal bekend gemeente

Ermelo, sectie E, nummers 2250 en 3500. Ook hebben wij geconstateerd dat in afwijking van de

verleende omgevingsvergunning het terrein wordt ontsloten aan de oostzijde, in plaats van aan de

noordzijde.

Op 11 maart 2019 hebben wij ons voornemen om handhavend op te treden aan u kenbaar gemaakt. U

heeft vervolgens een zienswijzen ingediend. Uw zienswijze is voor ons geen reden om af te zien van

handhavend optreden.

Inhoud van deze brief

In deze brief informeren wij u over de procedure tot het opleggen van een last onder dwangsom en

doen dit aan de hand van de volgende onderwerpen.

• 18 december 2018: handhavingsverzoek

• Constatering

• 12 februari 2019: gesprek

• 21 februari 2019: aanvulling op het handhavingsverzoek

• Wettelijk kader

• Overtreding

Legalisatiemogelijkheden

• Zienswijzegesprek 2 april 2019

• Belangenafweging

• Last onder dwangsom

• Rechtsmiddelen

18 december 2018 handhavingsverzoek

Op 18 december 2018 is er een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Ermelo door de

'Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld' (Stichting WRBT) welke zich richt op twee loodsen

aan de Harderwijkerweg 148 en één loods aan de Eendenparkweg 6. Hiervan is door de toezichthouder

een constatering opgemaakt. Daarnaast wordt er in het handhavingsverzoek gevraagd of de uitrit, aan

de Eendenparkweg, nabij nummer 25 en 27 gebruikt mag worden.

bijlage(n) -
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Constatering

Op 7 februari 2019 heeft de toezichthouder ten behoeve van het voornoemde handhavingsverzoek een

controle gebracht aan de drie aangewezen loodsen. In twee van deze loodsen trof de toezichthouder

eenden aan. In de loods aan de Eendenparkweg 6 stonden 3 vrachtwagens van 'Van Winkoop' , een

personenauto en inboedel van een woning.

Op 12 februari 2019 heeft de toezichthouder in uw bijzijn ambtshalve een controle uitgevoerd aan de

Harderwijkerweg 144 in Ermelo, kadastraal bekend als gemeente Ermelo, sectie E, nummers 2250 en

3500. Hierbij is geconstateerd dat u vier loodsen in gebruik heeft voor opslag van caravans, riet en

melkpoeder, zonder omgevingsvergunning.

Hieronder een overzichtsfoto met daarin gekleurde pijlen aangebracht, per pijl aangegeven wat het

huidi e ebruik is.
~~~;- ...._~

!!""'!!""'~>. Loods 1. Caravan en camper opslag;

~!!""'~>. Loods 2. Caravan en camper opslag;

~!!'!"'.,....>. l.oods 3. Half leeg en half riet opgeslagen;

'!""'."!!'!"'~). Loods 4. Half opslag melkpoeder en half riet opgeslagen.

Wij hebben bovendien geconstateerd dat Protifarm gebruik maakt van de uitweg aan de oostzijde van

het perceel, ter hoogte van de nummers Eendenparkweg 25-27.

12 februari 2019: gesprek

In het gesprek van 12 februari 2019 geeft u aan dat er een vergunning is verleend voor de bouw van de

vier loodsen, ten behoeve van een pluimveehouderij. De loodsen zijn wel gebouwd, maar de

pluimveehouderij heeft er nooit in gezeten. U geeft aan dat er klachten vanuit de nabije buren zullen

ontstaan op het moment dat u er wel pluimvee in zou houden. U heeft van ons de gelegenheid

gekregen om de loodsen leeg te maken binnen twee maanden, u heeft aangegeven dat dit niet haalbaar

is voor u. Daarnaast geeft u aan dat u nog een gesprek heeft op het gemeentehuis van Ermelo. U kon
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ons niet vertellen met wie u het gesprek heeft, maar wel dat het over de vergunning van 'PROTIFARM'

zal gaan en dat u daarbij het gebruik van de vier loodsen wil bespreken.

21 februari 2019: aanvulling op het handhavingsverzoek

Op 21 februari 2019 is er een aanvulling gedaan door de Stichting WRBT. Deze aanvulling op het

handhavingsverzoek ziet op de reeds eerder ambtshalve bezochte loodsen, waarin de rietopslag en de

caravan/camper opslag is geconstateerd.

Wettelijk kader

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Artikel 2.1, lid 1 onder c. van de Wabo bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning

een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of

bouwwerken in strijd met onder andere een bestemmingsplan. Uit de memorie van Toelichting bij deze

wet blijkt dat ook het laten gebruiken zonder omgevingsvergunning verboden is.

Artikel 2.3 van de Wabo bepaalt dat het verboden is te handelen in strijd met een voorschrift van een

omgevi ngsverg unning.

Bestemmingsplan

Uw perceel valt onder de werking van het bestemmingsplan ''Tonselseveld 2014" en heeft de

bestemming "Agrarisch-Pluimveehouderij". Op basis van artikel 4 eerste lid onder a zijn de gronden

onder andere bestemd voor de uitoefening van één pluimveehouderij en -boerderij.

Overtreding

Uit het vorenstaande blijkt dat u in strijd met het bestemmingsplan vier loodsen in gebruik heeft ten

behoeve van opslag en in deze vier loodsen geen agrarische activiteit uitoefent. Door de loodsen in

strijd met het bestemmingsplan te gebruiken voor opslag, handelt u in strijd met artikel 4 eerste lid van

het bestemmingsplan en artikel 2.1 eerste lid van de Wabo.

In de omgevingsvergunning van Protifarm (ref. el 5029898) wordt expliciet aangegeven dat er gebruik

gemaakt dient te worden van de bestaande ontsluiting aan de noordzijde van het terrein. Dit is als

voorwaarde opgenomen voor de medewerking van het verlenen van de vergunning. Door een andere

ontsluiting te laten gebruiken dan de in de vergunning opgenomen noordelijke ontsluiting handelt u in

strijd met de voorschriften genoemd in de omgevingsvergunning en dus met artikel 2.3 van de Wabo.

Legalisatiemogelijkheden

Artikel 2.12 Wabo

Op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 1 van de Wabo kan een omgevingsvergunning

worden verleend met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen

regels inzake afwijking. In de bestemmingsplanregels is geen afwijkingsmogelijkheid opgenomen om

opslag toe te staan. Het huidige gebruik past niet in het bestemmingsplan. Aldus is er geen

mogelijkheid het gebruik te legaliseren op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 1 Wabo.
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Op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a., onder 2° van de Wabo kan er in sommige gevallen

afgeweken worden van het bestemmingsplan. Artikel 4 van bijlage 11 van het Besluit omgevingsrecht

beschrijft deze gevallen.

Artikel 4 lid 9 van bijlage 11van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat er van het bestemmingsplan kan

worden afgeweken ten behoeve van het gebruiken van bouwwerken, al dan niet in samenhang met

inpandige bouwactiviteiten, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: binnen de bebouwde kom;

Aangezien Eendenparkweg 144 niet binnen de bebouwde kom ligt, kan er van deze

afwijkingsmogelijkheid geen gebruik worden gemaakt. Buiten de bebouwde kom, uitsluitend ten

behoeve van een logiesfunctie voor werknemers of voor de opvang van asielzoekers of andere

categorieën as ielzoekers .

Artikel 4 lid 11 van bijlage 11 van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat er van het bestemmingsplan

kan worden afgeweken, voor het gebruik van gronden of bouwwerken voor een termijn van ten hoogste

tien jaar. Hiervoor dient wel een vergunning aan te worden gevraagd met daarbij een gedegen

onderzoek. Onder andere dient in dit onderzoek de af- of toename van de verkeersdruk te worden

opgenomen. Of de vergunning verleend kan worden zal na ontvangst van de aanvraag met onderzoeken

inhoudelijk beoordeeld worden.

Zienswijzegesprek 2 april 2019

Op 11 maart 2019 hebben wij een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom gezonden

met ref. e190008185. 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

middels een brief van 20 maart 2019 en middels een gesprek op 2 april 2019. Onderstaand vatten wij

uw zienswijze puntsgewijs samen. Cursief treft u onze reactie aan.

1. De voorwaarde die ziet op het gebruiken van de uitrit aan de noordzijde door Protifarm, is

opgenomen omdat het terrein aan de oostzijde bebouwd zou worden. Er is echter nog niet

gebouwd.

De voorwaarde die is opgenomen in de omqevinqsverqunninq ziet expliciet op het gebruik van

de ontsluiting aan de noordzijde, ter hoogte van de Eendenparkweg 12. Dat er nog niet

gebouwd is aan de oostzijde, ter hoogte van de Eendenparkweg 25 en 27, geeft niet

automatisch toestemming om de oostelijke ontsluiting in afwijking van de

omqevinqsverqunninq alsnog te gebruiken.

2. De caravans en campers zijn verwijderd uit de loodsen. Enkel om deze reden dienen wij af te

zien van het opleggen van een last onder dwangsom. De opslag van riet en melkpoeder zijn

nog wel in de loodsen aanwezig. De wens is om dit via een tijdelijke omgevingsvergunning te

ontheffen. Er is overleg tussen de gemeente, Protifarm en Lusida Vastgoed B.V. over het

gebruik van de 4 loodsen aan de Harderwijkerweg 144.

De opslag van riet en melkpoeder is ook in strijd met het bestemmingsplan en is nog niet

gestaakt. Er is op dit moment bovendien nog geen omqevinqsverqunninq aangevraagd om dit

te legaliseren.
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3. U vindt de begunstigingstermijn voor het niet gebruiken van de oostelijke ontsluiting te kort en

vraagt om een langere begunstigingstermijn.

De noordelijke ontsluiting die is opgenomen in de afgegeven omqevinqsverqunninq is

toegankelijk en het niet gebruiken van de oostelijke ontsluiting betreft een kleine aanpassing.

De Raad van State afdeling bestuursrechtspraak stelt in vaste jurisprudentie dat een

begunstigingstermijn niet langer mag zijn dan noodzakelijk is om de overtreding te kunnen

hebben. Wij achten het aannemelijk dat het strijdige gebruik van de oostelijke ontsluiting

binnen twee weken kan worden gestaakt.

Gelet op bovenstaande geeft uw zienswijze geen reden om af te zien van handhavend optreden.

Telefonisch contact 3 april 2019

Naar aanleiding van uw zienswijzegesprek hebben wij geprobeerd om voor het opleggen van de last

onder dwangsom, een controle uit te voeren ten behoeve van de caravan en camper opslag. Aangezien

u niet in de gelegenheid was om de controle voor die tijd mogelijk te maken, heeft u voorgesteld om

foto's te maken en op te sturen naar de gemeente Ermelo. De foto's die u heeft aangeleverd kunnen

niet worden meegenomen als bewijsvoering. De controle dient door een aangewezen toezichthouder

van de gemeente Ermelo te worden uitgevoerd. Daarom ziet de last onder dwangsom ook op de

loodsen waar de caravans staan of stonden. Als de caravans op het moment van het sturen van dit

besluit wel verwijderd zijn, is de last gericht op het voorkomen van herhaling van de overtreding.

Belangenafweging

Wij zijn ons ervan bewust dat u een zeker belang heeft bij het voortzetten van de overtredingen. 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 uw situatie niet voor.
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Last onder dwangsom

Wij leggen u een last ander dwangsom op, waarbij u wordt gelast het strijdig (laten) gebruiken van de

vier loodsen aan Harderwijkerweg 144 te Ermelo, zoals aangegeven op de kaart op pagina 2, te

beëindigen en beëindigd te houden.

U kunt aan de last voldoen door de opslag te verwijderen of door een omgevingsvergunning te

verkrijgen.

Wij geven u een termijn van drie maanden, na dagtekening van dit besluit.

Mocht u niet, niet tijdig of niet volledig aan de opgelegde last voldoen, dan verbeurt u een dwangsom

van € 1.500,00 (één duizend vijfhonderd euro) per loods per constatering, met een maximum van

€ 15.000,00 (vijf tienduizend euro) per loods.

Wij leggen u tevens een last onder dwangsom op, waarbij u wordt gelast het (laten) gebruiken van de

ontsluiting ten oosten van het perceel (ter hoogte van de Eendenparkweg 25 en 27) te staken en

gestaakt te houden.

Wij geven u een termijn van twee weken, na dagtekening van dit besluit.

Mocht u niet, niet tijdig of niet volledig aan de opgelegde last voldoen, dan verbeurt u een dwangsom

van € 500,00 (vijfhonderd euro) per constatering, met een maximum van € 5.000,00 (vijfduizend euro).

Wij zullen niet vaker dan één keer per dag constateren dat een dwangsom is verbeurd.

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 onverwijlde spoed is vereist.

De adressering is als volgt: Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector

bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate, A.A,J. Baars,

secretaris, burgemeester,
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1. Verordening naamgeving en nummering.
Adressen gemeente Ermelo 2011

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
Adres: door het college aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming,
bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam
van een woonplaats;

Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats
van bestemming hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te
functioneren;

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

Complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken;

Convenant: het tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke TPG Post BV gesloten Kader Convenant;

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;

Ligplaats: door het college als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de
oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die is bestemd voor het permanent afmeren van een voor
woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig;

Nummeraanduiding: door het college als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een
standplaats, een ligplaats en een afgebakend terrein dat bestaat uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet
met toevoeging van een letter- en/of cijfercombinatie;

Openbare ruimte: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die
binnen één woonplaats is gelegen;

Pand: kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig- constructief zelfstandige eenheid die direct
en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Bij toetsing of er sprake is van
een pand wordt direct gebruik gemaakt van de “Beslisboom pand” zoals weergegeven in bijlage I bij deze
verordening;

Rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht
zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak
te behandelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.



HOOFDSTUK 2: NAAMGEVING EN BEGRENZING VAN WOONPLAATSEN, TOEKENNEN VAN NAMEN
AAN DE OPENBARE RUIMTE, HET NUMMEREN VAN VERBLIJFSOBJECTEN, LIGPLAATSEN EN
STANDPLAATSEN

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

Artikel 3 Nummering van objecten

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

HOOFDSTUK 3: PLAATSEN VAN NAAM- EN NUMMERBORDEN

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

Artikel 6 Verplichting tot het aanbrengen van nummerborden

HOOFDSTUK 4 NADERE VOORSCHRIFTEN

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

Deze uitvoeringsvoorschriften zijn vastgelegd in het “Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente
Ermelo 2011”.

Standplaats: door het college als zodanig aangewezen plaats, bestemd voor het plaatsen van een
woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven,
andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen inzake naamgeving en nummering (adressen);

Verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of
recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang
vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, die onderwerp kan zijn van
goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Bij toetsing of sprake is van
een verblijfsobject wordt gebruik gemaakt van de “Beslisboom verblijfsobject” zoals weergegeven in bijlage
2 van deze verordening;

Wijk- en buurtindeling: een indeling van de gemeente in wijken en buurten conform de eisen die het CBS
aan deze indeling verbindt;

Woonplaats: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het
grondgebied van de gemeente;

De Wet: Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

l.

m.

n.

o.

p.

q.

Het college stelt de grens en de naam van de woonplaats(en) vast en kan desgewenst de woonplaats(en), in
wijken en buurten verdelen en aanduiden met namen, zo nodig met letters en nummers;
Het college kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke
gebouwen en bouwwerken;
Onder vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid en tweede lid, wordt
tevens begrepen het intrekken daarvan.

1.

2.

3.

Het college stelt de lig- en standplaatsen vast;
Het college kent binnen het grondgebied van de gemeente nummers toe aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en
standplaatsen;
Het college bepaalt de afbakening van panden, ligplaatsen en standplaatsen;
Onder vaststellen, toekennen en bepalen, zoals bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, wordt tevens
begrepen het intrekken daarvan.

1.
2.

3.
4.

De door het college toegekende namen, zoals vervat in artikel 2, worden door of in opdracht van de
gemeente blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht;
Aan objecten, zoals aangegeven in artikel 3, waarvoor een nummer is vastgesteld moet dat nummer op een
doeltreffende wijze zijn aangebracht;
Het is een ieder die daartoe niet bevoegd is, verboden namen aan de openbare ruimte en woonplaatsen,
wijken en buurten toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen;
Het is een ieder die daartoe niet is bevoegd, verboden aan een pand of verblijfsobject, stand- of ligplaats of
afgebakend terrein nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

1.

2.

3.

4.

Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met namen van
de openbare ruimte, naamverwijsborden, nummerborden, nummerverzamelborden en andere
(verwijs)aanduidingen aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort
terreinafscheiding worden aangebracht, draagt de rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde borden
vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht,
onderhouden of verwijderd;
Indien het college het noodzakelijk acht om een naambord/nummer, waarop de vervallen naam/nummer is
doorgehaald, tijdelijk naast het naambord/nummer met de nieuwe naam te handhaven zal de rechthebbende
dit toelaten als daaraan door het college een termijn van niet langer dan één jaar is verbonden;
De rechthebbende zorgt ervoor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde borden vanaf de openbare weg
duidelijk leesbaar blijven.

1.

2.

3.

Tenzij het college anders heeft besloten, zorgt de rechthebbende van een object ervoor dat de nummers,
zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden aangebracht op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald;
De rechthebbende draagt er zorg voor dat de in het eerste lid genoemde nummers binnen vier weken na
kennisgeving van het besluit van het college zijn aangebracht;
Indien een verblijfsobject, ligplaats, standplaats of afgebakend terrein nog niet is voltooid, wordt het nummer
binnen vier weken na voltooiing aangebracht;
Indien het college heeft besloten om een nummerbord, waarop het vervallen nummer is doorgehaald, naast
het nummerbord met het nieuwe nummer te handhaven zal de rechthebbende dit toelaten of daar uitvoering
aan geven als daaraan door het college een termijn van niet langer dan één jaar is verbonden;
Het college kan bepalen dat voor sommige verblijfsobjecten het toegekende nummer niet op het pand hoeft
te worden aangebracht.
Het college kan de in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Het college kan uitvoeringsvoorschriften vaststellen betreffende het proces en de wijze van:1.
Naamgeving en van begrenzing van woonplaatsen, wijken en buurten;

naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte;

nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en afgebakende terreinen;

opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.

·

·

·

·



HOOFDSTUK 5 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Strafbepaling

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de achtste dag na publicatie.

Artikel 10 Intrekken oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het
benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 11 Overgangsbepaling

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo
2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier, De voorzitter,

2. Toelichting op de Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente
Ermelo 2011.

ALGEMEEN

Wettelijke grondslag

Op 1 juli 2009 is de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), in werking getreden. Deze wet omvat
ondermeer regels betreffende de methodische registratie van adresgegevens. Met de invoering van de Wet BAG is de
gemeente de plicht opgelegd om ten behoeve van de basisregistratie adressen bepaalde, expliciet in de Wet BAG
genoemde zaken, van een naam, nummer of begrenzing te voorzien. Voor zover het deze zaken betreft is er sprake
van medebewind als bedoeld in artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet. Hoeveel vrijheid de gemeente nog heeft
om zelf een regeling rond naamgeving en nummering te treffen wordt aangegeven in artikel 121 Gemeentewet. Dit
artikel stelt, dat de gemeentelijke regeling niet in strijd mag zijn met wetten, algemene maatregelen van bestuur en
provinciale verordeningen. Deze bevoegdheidsafbakening betekent, dat de gemeente een aanvullingsbevoegdheid heeft
op de hogere regelgeving. De gemeente heeft ter voorbereiding daarvan wel rekening te houden met twee grenzen.
Een benedengrens (niet treden in de bijzondere bepalingen van de ingezetenen) en een bovengrens (regels mogen niet
in strijd zijn met hogere regelgeving).
De gemeente staat het dus vrij om, met het oog op een goede uitvoering van het medebewind, de wijze van
naamgeving en nummering in het kader van de Wet BAG nader te regelen. Het gaat hier om het zogeheten ‘vrije
medebewind’, omdat in de Wet BAG geen regels worden gegeven voor het meer creatieve proces dat aan de eerder
genoemde methodische registratie vooraf gaat; onder andere het bedenken en toekennen van namen aan
woonplaatsen en aan delen van de openbare ruimte en de methode van toekennen van nummeren aan objecten en
plaatsen.
Het is voor de gemeente toegestaan om in de verordening bepalingen op te nemen over zaken waarin de Wet BAG in
het geheel niet voorziet. Daaronder vallen bijvoorbeeld zaken als de afbakening en aanduiding van wijken en buurten,
alsmede het nummeren van afgebakende en afsluitbare terreinen en de naamgeving van gemeentelijke bouwwerken.
De verordening heeft daardoor een dubbele grondslag nodig. Met betrekking tot de beslissingen, als bedoeld in artikel 6
van de Wet BAG, is er sprake van regeling van bestuur in medebewind, waarvoor artikel 108, tweede lid en artikel 149
van de Gemeentewet de grondslag biedt. Voor de overige beslissingen betreft de regeling en bestuur op grond van
artikel 108, eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet.
Op het punt van de taaktoedeling bepaalt de Wet BAG, dat de in artikel 6 van die wet genoemde beslissingen door de
gemeenteraad moeten worden genomen, waarmee wordt aangesloten op de voorheen bestaande taaktoedeling op
basis van artikel 108, eerste lid en hoofdstuk IX van de Gemeentewet. Het is zodoende –mede ingevolge artikel 149
van de Gemeentewet- de raad die, naast het autonome deel, ook het onderwerpelijke medebewindstelsel in een
regeling kan uitwerken. In de verordening zelf kan delegatie van beslissingen aan het college worden geregeld op
grond van de algemene delegatiebevoegdheid van artikel 156, eerste lid van de gemeente. Dit is in deze verordening
ook het geval.

Belang van naamgeving en nummering

Adressen vervullen een essentiële functie in het maatschappelijk verkeer. Niet alleen voor dienstverlenende instanties
als politie, brandweer, posterijen en ambulancebedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld de makelaardij, de advocatuur,
het notariaat en het bedrijfsleven. Zij kunnen veelal hun werkzaamheden niet uitvoeren zonder goed sluitende
informatie over adressen. Ook de burger heeft belang bij goede adressering van zijn verblijfsobject. Hij wenst in brede
zin vindbaar te zijn. Adressen vervullen binnen het openbaar bestuur eveneens een wezenlijke functie. Enerzijds is een
groot deel van de overheidsregistraties geordend (toegankelijk) op alfanumerieke volgorde van adressen. Anderzijds
zijn adressen van wezenlijke betekenis voor het koppelen en maken van selecties uit deze registraties.
Het benoemen van delen van de openbare ruimte (voorheen straatnamen) en het toekennen van nummers aan
verblijfsobjecten (voorheen huisnummers) is een taak die de gemeente met extra zorg moet omgeven.

Algemene wet bestuursrecht

Het toekennen van een naam of nummer (adressen) op grond van de verordening is een besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het besluit zal aan de formele en materiële eisen van de Awb moeten voldoen. Op
grond van de Awb is het mogelijk tegen een besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het besluitende bestuursorgaan.
Tevens staat de mogelijkheid open om een beroepschrift in te dienen bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank.
Met name ten aanzien van naamgeving kan de vraag rijzen of er wel sprake is van een besluit. Deze vraag kan
bevestigend worden beantwoord indien het besluit zich richt op bepaalde, concreet aanwijsbare objecten en het besluit
gebaseerd is op een publieksrechtelijke regeling die een gedoogplicht inhoudt voor de rechthebbende op onroerende
zaken in verband met het op deze objecten aanbrengen van naam- en nummerborden. Op grond van deze verordening
zal derhalve sprake zijn van een besluit tot naamgeving of nummering. Ook de intrekking van een naam of nummer of
het afwijzen van een verzoek daartoe valt binnen de reikwijdte van de Awb. Indien een aanvraag voor een naam of
een nummering moet worden afgewezen of een besluit tot naamgeving of nummering een belanghebbende zou treffen,

Overtreding van artikel 4, derde en vierde lid, artikel 5 en artikel 6, wordt gestraft met een geldboete van de
eerste categorie;
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de daarvoor
aangewezen toezichthouders.

1.

2.

Namen en nummers die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn
toegekend, blijven na inwerkingtreding van deze verordening bestaan;
Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde
regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten
worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde
voorschriften.

1.

2.



moet worden bezien of artikel 4:7 dan wel 4:8 van de Awb van toepassing is. Deze artikelen houden de verplichting in
de aanvrager of belanghebbende te horen voordat het besluit wordt genomen.

Dualistisch bestel

De kern van het dualisme is de ontvlechting van de positie en bevoegdheden van de raad en het college. De
kaderstellende en controlerende bevoegdheden worden bij de raad gelegd en de bestuursbevoegdheden worden bij het
college geconcentreerd. Er kunnen drie typen bestuursbevoegdheden worden onderscheiden in:

De bestuurlijke bevoegdheden die in de Gemeentewet zijn opgenomen zijn met de inwerkingtreding van de Wet
dualisering gemeentebestuur bij het college gelegd.
De naamgeving en nummering kan worden aangemerkt als een autonome bestuursbevoegdheid. Deze bevoegdheid
blijft dus nog bij de raad liggen. Pas na de aanvaarding van de grondwetswijziging en een wijziging van de artikelen 108
en 147 Gemeentewet kan deze bevoegdheid aan het college worden toegekend. Voorlopig blijft deze bevoegdheid nog
bij de Gemeenteraad. Wel kan de raad ervoor kiezen om vooruitlopend op deze wijziging van de Grondwet de
bevoegdheid tot naamgeving en nummering aan het college te delegeren. Ter volmaking van het dualistische stelsel ligt
dit ook in de rede. Wel blijft ook in het dualistische stelsel de verordenende bevoegdheid bij de raad liggen. Dit betekent
dat de bevoegdheid tot vaststelling van een verordening op de naamgeving en nummering bij de raad blijft berusten.
De raad kan er echter -ook nu al- voor kiezen om de verordende bevoegdheid ter zake van naamgeving en nummering
op grond van artikel 156 Gemeentewet aan het college delegeren.

Regelen van de gevolgen

Bij het gebruik van de bevoegdheid tot naamgeving en nummering moet het college rekening houden met het belang
van bewoners en bedrijven. Intrekken en vervolgens weer toekennen van een naam of een nummer treft immers de
belangen van bewoners en bedrijven. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van een gemeentelijke gehoudenheid tot
regeling van de gevolgen van de intrekkings- en toekenningsbesluiten. Een aantal punten is hierbij van belang:

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsomschrijvingen zijn gebaseerd op de omschrijving zoals opgenomen in artikel 1 van de wet BAG.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen van delen van de openbare ruimte

De strekking van het eerste lid spreekt voor zich en behoeft geen verdere toelichting. Het tweede lid regelt het per
woonplaats benoemen van de openbare ruimte. In de Wet BAG zijn geen bepalingen opgenomen over de grenzen van
benoemde delen van de openbare ruimte. Daar is in de verordening wel voor gekozen om te voorkomen dat delen van
de openbare ruimte, onbedoeld, een dubbele naam krijgen of deels geen naam krijgen vanwege onduidelijkheid over
de begrenzingen. Voor de meeste gemeenten is het vastleggen van begrenzingen van benoemde delen van de
openbare ruimte al dagelijkse praktijk. Verder is in het tweede lid de naamgeving van gemeentelijke gebouwen
opgenomen.
Met de wettelijke regeling inzake de naamgeving van de openbare ruimte komt een einde aan discussies over de
naamgeving van rijkswegen en provinciale wegen. De Wet BAG schrijft namelijk voor dat alle verblijfsobjecten van een
nummer moeten zijn voorzien en dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld benzinestations, restaurants of hotels die alleen
via een rijks- of provinciale weg zijn te bereiken. Nummers kunnen alleen worden uitgegeven als zij worden gerelateerd
aan een door het college vastgestelde naam aan een deel van de openbare ruimte.
Gemeenten moeten derhalve ex artikel 6 van de Wet BAG voor rijks- en provinciale wegen een naambesluit nemen.
Gemeenten moeten hier verstandig met hun bevoegdheid omgaan. In dit soort gevallen kan worden aangesloten bij de
al jaren, door veel gemeenten, toegepaste werkwijze, waarbij de naamgeving louter wordt gebaseerd op de nummer
en het type weg.
Het derde lid bepaalt, dat onder de termen bepalen, vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en
tweede lid, tevens het intrekken daarvan omvat. Deze passage is opgenomen, omdat hierover in het verleden
problemen zijn gerezen.

Artikel 3 Nummering van objecten

Het eerste en tweede lid regelen het vaststellen van standplaatsen en ligplaatsen en het toekennen van nummers aan
verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende terreinen. Hier is niet voor de term huisnummer gekozen,
omdat bij afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen niet kan worden gesproken van huis. Vandaar dat de term
nummeraanduiding wordt gebruikt.
Een burger kan overigens een aanvraag voor een nummeraanduiding bij het college van burgemeester en wethouders
indienen. Deze aanvraag zal in de regel zijn aan te merken als een verzoek van een belanghebbende om een besluit te
nemen in de zin van artikel 1:3, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op de afwikkeling van de
aanvraag zijn de hoofdstukken 3 en 4 van de Awb van toepassing.
De strekking van het derde lid spreekt voor zich en behoeft geen verdere toelichting. Het vierde lid bepaalt dat onder
de termen vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, tevens het intrekken daarvan
omvat. Deze passage is opgenomen, omdat hierover in het verleden problemen zijn gerezen.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

De toegekende namen moeten overeenkomstig de wens van het college worden aangebracht. De kosten daarvan
komen voor rekening van de gemeente. De in het eerste lid vervatte zinsnede ‘in voldoende aantallen ter plaatse’
verdient een nadere toelichting. Een verkeersdeelnemer moet bij het oprijden van een kruising van wegen, door in
voldoende aantallen aangebrachte naamborden, zonder omkijken en in een oogopslag de naam van de dwarsstraat
moet kunnen lezen. Dit betekent doorgaans dat op alle hoeken van de kruising borden dienen te worden aangebracht.
Het tweede lid bepaalt dat een object, plaats of terrein een door het college toegekend nummer ook feitelijk moet
dragen. Het college wordt de mogelijkheid geboden toe te zien op de naleving van het aanbrengen van nummers. Met
het oog op dienstverlening is het van belang dat de nummers, die door het college zijn toegekend, ook ter plaatse terug
te vinden zijn.
Het derde lid verbiedt een ieder die daartoe niet bevoegd is, namen toe te kennen aan delen van de openbare ruimte
door naamborden zichtbaar ter plaatse aan te brengen. Het komt steeds vaker voor dat burgers –om de meest
uiteenlopende redenen- een straatnaambord in de tuin plaatsen of aan een onroerende zaak bevestigen. Dat geeft
veelal verwarring met de door de gemeente toegekende namen aan de openbare ruimte. Het derde lid geeft de
gemeente de bevoegdheid om hiertegen op te treden. Voor de goede orde: het staat iedereen vrij om een naam toe te
kennen aan zijn onroerende zaak, zolang dat geen verwarring geeft met de door de gemeente toegekende namen aan
de openbare ruimte.
Het vierde lid verbiedt een ieder die daartoe niet bevoegd is, nummers toe te kennen aan onroerende zaken die privé
bezit zijn door deze op zichtbare wijze aan te brengen. Het aanbrengen van zelf gekozen nummers door eigenaren,

bestuursbevoegdheden die in de Gemeentewet zijn opgenomen;

de bestuursbevoegdheden in medebewindwetten en;

de autonome bevoegdheden.

a.

b.

c.

Tussen het besluit tot intrekken, toekennen en de uitvoering dient voldoende tijd te liggen, zodat de
bewoners en de bedrijven zich op de gewijzigde naam of het veranderde nummer kunnen voorbereiden. Hoe
langer deze periode is, hoe minder de gemeente gehouden is tot compenserende maatregelen. Het verdient
aanbeveling in een vroeg stadium contact op te nemen met de betrokken bewoners en bedrijven. De
Algemene wet bestuursrecht kent deze verplichting op grond van artikel 4:8;

Voor de gevallen waarin de gemeente gehouden kan worden tot het vergoeden van de gemaakte kosten, is
in artikel 16 van het uitvoeringsbesluit opgenomen dat benadeelde particulieren een vergoeding van € 50,00
krijgen en benadeelde bedrijven een vergoeding van € 200,00;

1.

2.



gebruikers of beheerders aan objecten, plaatsen en terreinen is de laatste decennia hand over hand toegenomen.
Bovendien is bij de invoering van de BAG ook gebleken dat nummers vaak zijn verdwenen. Ook worden nummers
soms zo abstract vormgegeven dat zij niet meer aan het criteria van doeltreffendheid, zoals bedoeld in het tweede lid,
voldoen. Deze criteria kunnen worden uitgewerkt in de uitvoeringsvoorschriften, zoals bedoeld in artikel 7.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

Vanuit een weloverwogen algemeen maatschappelijk belang dienen naamborden door of namens de gemeente ter
plaatse goed zichtbaar en in voldoende mate te worden aangebracht. Veelal is het noodzakelijk om naamborden te
bevestigen aan gebouwgevels, terreinafscheidingen of aan paaltjes die op privé-terrein worden geplaatst. De betrokken
rechthebbenden zijn verplicht dat toe te laten. Het artikel houdt verder rekening met de omstandigheid dat de borden
niet door de gemeente zelf, maar op verzoek van de gemeente door derden worden aangebracht.
Het tweede lid geeft de gemeente de mogelijkheid om een bord met de oude (doorgehaalde) naam enige tijd te
handhaven naast een bord met de nieuwe naam. Op deze wijze wordt voorkomen dat zij, die niet van de herbenoeming
op de hoogte zijn, hun bestemming niet kunnen vinden.
Het derde lid is opgenomen om te voorkomen dat de leesbaarheid c.q. zichtbaarheid van een aangebracht naambord
door bijvoorbeeld hoog opschietend groen, zonnescherm of reclamebord wordt belemmerd. Vandaar dat is bepaald dat
de rechthebbende ervoor dient zorg te dragen dat de bedoelde borden vanaf de openbare weg leesbaar blijven.

Artikel 6 Verplichting tot het aanbrengen van nummerborden

In het eerste lid is bepaald dat de rechthebbende zelf het nummer dient aan te brengen, tenzij het college anders
besluit.
Het tweede en derde lid bepalen dat het door het college toegekende nummer binnen een bepaalde termijn moet zijn
aangebracht. Voor gevallen waarin het object nog niet is voltooid, moet het nummer binnen vier weken na voltooiing
zijn aangebracht.
Het vierde lid biedt de gemeente de mogelijkheid om een bord met het oude (doorgehaalde) nummer enige tijd te
handhaven naast een bord met het nieuwe nummer. Op deze wijze wordt voorkomen dat zij, die niet van de
hernummering op de hoogte zijn, hun bestemming niet kunnen vinden. Het handhaven va het oude (doorgehaalde)
nummer wordt soms bij omvangrijke of ingewikkelde vernummering toegepast.
Het vijfde lid regelt dat het college ook kan afwijken van het bepaalde in artikel 1.
Het zesde lid geeft het college de mogelijkheid de in het tweede en derde lid genoemde termijnen te verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

Het eerste lid biedt de mogelijkheid om uitvoeringsvoorschriften vast te stellen ten aanzien van naamgeving en
nummering. Deze uitvoeringsvoorschriften zijn gericht op vast gemeentelijk beleid. Dat kan van belang zijn bij
bezwaar- en beroepsprocedures. De uitvoeringsvoorschriften bevatten bepalingen met betrekking tot de bestuurlijke,
taalkundige en inhoudelijke aspecten van de naamgeving, alsmede bepalingen over de wijk- en buurtindeling, de
toekenning van nummers, de wijze van nummeren, de uitvoering en plaatsing van borden en voorschriften van
administratief- organisatorische aard. Deze uitvoeringsvoorschriften zijn als bijlage opgenomen in het
“Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011”.

Artikel 8 Strafbepaling

Het opleggen van verplichtingen, zoals vervat in de verordening, heeft alleen zin wanneer deze verplichtingen bij
nalatigheid of overtreding kunnen worden afgedwongen, zodra deze worden overtreden. Aan lichte overtredingen wordt
een geldboete van de eerste categorie verbonden.
Het tweede lid bepaalt dat de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving op de naleving van de bepalingen in de
verordening moet toezien.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening op grond van artikel 3:40 en 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 142 van de Gemeentewet.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Dit artikel regelt het intrekken van de oude bepalingen. De strekking van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 11 Overgangsbepaling

Het principe van het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van verblijfsobjecten, ligplaatsen,
standplaatsen en afgebakende terreinen dateert al uit de vorige eeuw. In de loop der jaren zijn veel opvolgende
voorschriften van kracht geweest. Het is niet zinvol bij de invoering van de verordening te eisen dat alle nummers in de
gemeente dienen te worden aangepast aan de nieuwe uitvoeringsvoorschriften, zoals vervat in artikel 7. Nummers die
onder het oude regime tot stand zijn gekomen, blijven gehandhaafd. Het college heeft wel de mogelijkheid om
aanpassing van de nummers te eisen.

Artikel 12 Citeertitel

Omdat de term “huisnummer” in principe geen juiste term is voor het nummeren van verblijfsobjecten, afgebakende
terreinen, standplaatsen en ligplaatsen en de term “straatnaam” geen juiste term is voor plantsoenen, wegen en
dergelijke, is gekozen voor de nieuwe citeertitel “Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo
2011”.

3. UITVOERINGSBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders,
gelet op de artikelen 3 en 7 van de “Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011”, stelt
het volgende uitvoeringsbesluit vast:

Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:
Authentiek: gebaseerd op rechtsgronden, waarvan een brondocument bestaat welke geregistreerd is in een
systeem dat door burgemeester en wethouders onderhouden wordt;

BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen; een registratie van authentieke gegevens voor adressen en
gebouwen;

Hoofdgebouw: een ligplaats, standplaats of verblijfsobject, niet zijnde een serie garagebox, garage of
bedrijfspand aan of bij een woning of authentiek gebouw voor openbaar nut zijnde;

NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie- instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment
van vaststelling van dit uitvoeringsbesluit;

Opvolgend: een Arabisch nummer of alfabetische letter die numeriek of alfabetisch volgt op respectievelijk
het nummer of de letter van het naastliggende authentieke nummer met dezelfde naam voor aanliggend

a.

b.

c.

d.

e.



Voor de overige begrippen, voor zover hier niet genoemd, wordt aangesloten bij de begripsomschrijving uit de
Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011;

HOOFDSTUK 2 TECHNISCHE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 2 Schrijfwijze nummers

1.Het authentieke nummer voor een verblijfsobject bestaat uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet met
toevoeging van een kleine letter en/of een Arabisch cijfer. De tekens worden met spatie geschreven;

Artikel 3 Wijze van toekenning van nummers

1.De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773,
uitgave 1983.

Artikel 4 Toe te kennen authentiek nummer verblijfsobject

Artikel 5 Toe te kennen authentiek nummer later geplaatst verblijfsobject

Het authentieke nummer voor een later gevormd verblijfsobject bestaat uit cijfers van het authentieke nummer van het
eerder gevormde verblijfsobject waaraan een opvolgende letter wordt toegevoegd.

Artikel 6 Plaatsing van nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 7 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

Artikel 8 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in
overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 9 Aanduiding openbare ruimte

De dragers van de aanduiding moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de
uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de
plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

HOOFDSTUK 3 ADMINISTRATIEVE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 10 Toekennen authentiek nummer

Artikel 11 Aanduiding van woonplaatsen en delen van de openbare ruimte

openbaar gebied;

Serie garagebox: een verblijfsobject met de functie ‘garage’, dat onderdeel uitmaakt van een reeks
aaneengesloten garages die functioneel ten dienste staan van meerdere hoofdgebouwen;

Aanduiding openbare ruimte: een naam voor een gedeelte van de openbare ruimte;

Verordening: de Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011.

f.

g.

h.

Wijk- en buurtindeling: een indeling van de gemeente in wijken en buurten conform de eisen die het CBS
aan deze indeling verbindt;

Woonplaats: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het
grondgebied van de gemeente.

i.

j.

Het authentieke nummer voor een verblijfsobject bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen
authentieke nummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde aanduiding voor de openbare ruimte, mits
dit niet in tegenspraak is met andere uitgangspunten in dit Uitvoeringsbesluit;

Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, reeds bestaat, wordt een opvolgende kleine letter
toegevoegd.

Bij splitsing van verblijfsobjecten wordt het bestaande nummer toegewezen aan één van beide delen. Het
andere deel wordt voorzien van een opvolgend nummer of, als deze reeds in gebruik is, voorzien van een
toegevoegde kleine letter.

Een verblijfsobject op een recreatieterrein wordt, voor zover daar in het verleden geen andere wijze van
nummering is aangehouden, genummerd als het hoofdnummer van de beheerderwoning met daarachter een
twee of meercijferig nummer voor het verblijfsobject, gescheiden met een spatie.

1.

2.

3.

4.

Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving inde Nederlandse norm
NEN 1774, uitgave 1959;

Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate
van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

1.

2.

Een authentiek nummer kan worden toegekend wanneer voldaan wordt aan artikel 2, lid 1 van de
“Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011”;

Wanneer een authentiek nummer toegekend kan worden, kan een nieuw authentiek nummer aangemaakt
worden met inachtneming van de regels gesteld in de artikelen 2 tot 5;

Het aanmaken van een toe te kennen authentiek nummer zoals bedoeld in lid 2 mag niet leiden tot gelijke
adressen in het registratiesysteem als bedoeld in lid 5;

Het nieuwe authentieke nummer zoals weergegeven in lid 2 wordt door het college vastgesteld in een
nummerbeschikking;

Het in lid 2 bedoelde nummer wordt digitaal geregistreerd in een registratiesysteem op de in de
nummerbeschikking aangegeven datum;

Wanneer de datum, zoals bedoeld in lid 5, niet is vermeld, wordt het nummer geregistreerd op de dag van de
bekendmaking van de nummerbeschikking bedoeld in lid 4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Voor de vaststelling van namen wordt advies ingewonnen bij de “Oudheidkundige vereniging Ermeloo”;

Verzoeken en adviezen tot naamgeving worden getoetst aan de hand van de volgende criteria;

1.

2.



Artikel 12 Nummering van objecten

Artikel 13 Compensatieregeling

Artikel 14 Vervallen authentiek nummer

Wanneer in een nummerbesluit staat aangegeven dat een specifiek nummer komt te vervallen, wordt op de
aangegeven datum, na het besluit van het college, in het registratiesysteem genoemd in artikel 12,
lid 5 aangegeven dat het betreffende nummer geen authentiek nummer meer is.

Artikel 15 Verzenden afschrift nummer- of naambeschikking

Een afschrift van de nummer- of naambeschikking wordt in ieder geval verzonden naar de:

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan het bepaalde in dit besluit buiten toepassing laten of daarvan
afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van een nummer danwel het geven van een
aanduiding aan de openbare ruimte, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17 Intrekken oude regels

Met de inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor de
uitvoering van het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 18 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011”.
Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 15 februari 2011.
A.M. Weststrate ing. W.P. Omta
gemeentesecretaris, burgemeester,
Inhoudsopgave

Het college kan besluiten om in afwijking van het gestelde onder lid 2, sub a. tot en met g. van dit artikel een
aanduiding voor de openbare ruimte vast te stellen;

Na vaststelling worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

bij de naamgeving van woonplaatsen en delen van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij de historie van de betreffende locatie;

de naam mag nog niet bestaan in de gemeente Ermelo of gelijken op een bestaande naam in de
gemeente Ermelo;

de naam dient eenvoudig uitspreekbaar en spelbaar te zijn;

beledigende en dubbelzinnige namen dienen vermeden te worden;

een te vernoemen persoon dient –uitgezonderd leden van het koninklijk huis- ten minste tien jaar
geleden te zijn overleden, geen strafblad te hebben en de naaste familie dient er toestemming
voor te hebben verleend;

er worden geen straatnamen genoemd naar bedrijven;

achtervoegsels (-laan, -weg, -pad, -dijk etc.) dienen niet tegenstrijdig te zijn met de vorm van de
openbare ruimte waar een naam voor wordt gezocht;

straatnamen binnen één project dienen een onderlinge relatie te hebben.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3.

4.

Nummering kan alleen geschieden indien het betreffende object van een aanduiding voor de openbare
ruimte is voorzien;

Per aanduiding openbare ruimte wordt een postcode aangevraagd bij TNT-post of diens rechtsopvolger;

Na vaststelling van de nummering worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld middels een standaard
verzendlijst.

1.

2.

3.

In het geval van het intrekken en vervolgens toekennen van aanduidingen aan de openbare ruimte of
nummers, krijgen hierdoor benadeelde particulieren een onkostenvergoeding van € 50,00 en benadeelde
bedrijven een onkostenvergoeding van € 200,00.

Indien een bedrijf binnen alle redelijkheid kan aantonen meer kosten te hebben voor het intrekken en
vervolgens toekennen van een aanduiding aan de openbare ruimte of nummers zoals gesteld in lid 1, kan
het college besluiten af te wijken van de onder lid 1 gestelde bedragen.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien belanghebbende zelf een verzoek om intrekken en
toekennen van de aanduiding van de openbare ruimte of nummer aanvraagt;

Indien het noodzakelijk is dat, naar aanleiding van een verzoek tot intrekking en vervolgens toekenning van
een nummer, andere objecten ook omgenummerd moeten worden. Worden deze kosten voor rekening van
de verzoeker.

1.

2.

3.

4.

Brandweer;

Politie Ermelo;

Politie Regio Noord- en Oost- Gelderland;

Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk;

Vitens Gelderland;

KPN;

NUON;

TGP Post Ermelo;

TGP Post Nederland;

UPC.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Inhoudsopgave
1. Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011;
2. Toelichting op de “Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011”;
3. Uitvoeringsbesluit zoals bedoeld in artikel 3 en 7.
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Tekst van de regeling

Intitulé
Besluit van het college van burgemeester en wethoudesr van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent adressen
Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2017

Het college van burgemeester en wethouders,
gelet op de artikelen 3 en 7 van de “Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011”, stelt
het volgende uitvoeringsbesluit vast:
 
Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011
 
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK 1 TECHNISCHE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Authentiek: gebaseerd op rechtsgronden, waarvan een brondocument bestaat welke geregistreerd is in een
systeem dat door burgemeester en wethouders onderhouden wordt;

BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen; een registratie van authentieke gegevens voor adressen en
gebouwen;

Hoofdgebouw: een ligplaats, standplaats of verblijfsobject, niet zijnde een serie garagebox, garage of
bedrijfspand aan of bij een woning of authentiek gebouw voor openbaar nut zijnde;

NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie- instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment
van vaststelling van dit uitvoeringsbesluit;

Opvolgend: een Arabisch nummer of alfabetische letter die numeriek of alfabetisch volgt op respectievelijk
het nummer of de letter van het naastliggende authentieke nummer met dezelfde naam voor aanliggend
openbaar gebied;

Serie garagebox: een verblijfsobject met de functie ‘garage’, dat onderdeel uitmaakt van een reeks
aaneengesloten garages die functioneel ten dienste staan van meerdere hoofdgebouwen;

Aanduiding openbare ruimte: een naam voor een gedeelte van de openbare ruimte;

Verordening: de Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011.
Voor de overige begrippen, voor zover hier niet genoemd, wordt aangesloten bij de begripsomschrijving uit
de Verordening naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2011;

Wijk- en buurtindeling: een indeling van de gemeente in wijken en buurten conform de eisen die het CBS
aan deze indeling verbindt;

Woonplaats: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het
grondgebied van de gemeente.
 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.



Artikel 2 Schrijfwijze nummers

Artikel 3 Wijze van toekenning van nummers

Artikel 4 Toe te kennen authentiek nummer verblijfsobject

Artikel 5 Toe te kennen authentiek nummer later geplaatst verblijfsobject

Het authentieke nummer voor een later gevormd verblijfsobject bestaat uit cijfers van het authentieke nummer van het
eerder gevormde verblijfsobject waaraan een opvolgende letter wordt toegevoegd. Indien de nummering ter plaatse in
bovenstaand geval onduidelijk wordt voor postbezorging en/of hulpdiensten, kan, in afwijking van het voorgaande
gekozen worden om een reeds bestaand opvolgend nummer toe te kennen. De nummers van de verblijfsobjecten met
de opvolgende nummers worden dan ingetrokken. Aan deze verblijfsobjecten worden dan nieuwe nummers toegekend.

Artikel 6 Plaatsing van nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983, zie
bijlage I.

Artikel 7 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

Artikel 8 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in
overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959,
zie bijlage I.

Artikel 9 Aanduiding openbare ruimte

De dragers van de aanduiding moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de
uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de
plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992, zie
bijlage II.

HOOFDSTUK 2 ADMINISTRATIEVE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 10 Commissie “Naamgeving Openbare Ruimte en – Gebouwen“

Het authentieke nummer voor een verblijfsobject bestaat uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet met
toevoeging van een kleine letter en/of een Arabisch cijfer. De tekens worden met spatie geschreven;

1.

De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN
1773, uitgave 1983, zie bijlage I.

1.

Het authentieke nummer voor een verblijfsobject bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen
authentieke nummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde aanduiding voor de openbare ruimte, mits
dit niet in tegenspraak is met andere uitgangspunten in dit Uitvoeringsbesluit;
Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, reeds bestaat, wordt een opvolgende kleine letter
toegevoegd.
Bij splitsing van verblijfsobjecten wordt het bestaande nummer toegewezen aan één van beide delen. Het
andere deel wordt voorzien van een opvolgend nummer of, als deze reeds in gebruik is, voorzien van een
toegevoegde kleine letter.
Een verblijfsobject op een recreatieterrein wordt, voor zover daar in het verleden geen andere wijze van
nummering is aangehouden, genummerd als het hoofdnummer van de beheerderwoning met daarachter een
twee of meercijferig nummer voor het verblijfsobject, gescheiden met een spatie.
Een verblijfsobject, zijnde een garagebox wordt genummerd als het hoofdnummer van de dichtstbijzijnde
woning of bedrijfspand aan dezelfde openbare ruimte, met daarachter een twee of meercijferig nummer voor
het verblijfsobject, gescheiden met een spatie.

1.

2.

3.

4.

5.

Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving inde Nederlandse norm
NEN 1774, uitgave 1959, zie bijlage I;
Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate
van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

1.

2.

Er is een commissie “Naamgeving Openbare Ruimte en – Gebouwen”, die adviseert aan het college over de
naamgeving openbare ruimte en gebouwen, hierna te noemen; de Commissie
De Commissie brengt, conform de door de VNG vastgestelde richtlijnen, gevraagd en ongevraagd schriftelijk
advies uit aan het college over;

Samenstelling en Lidmaatschap

Voorzitter

Secretaris

1.

2.

het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zo nodig aangevuld met nummers,
letters of namen;

het toekennen van namen en grenzen aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan
gemeentelijke bouwwerken

1.

2.

3.

3.
de commissie bestaat tenminste uit:

De leden worden door het college benoemd en ontslagen

Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de Commissie is, treedt op dat
moment af als commissielid.

De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de
voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien

1.
twee onafhankelijke burgerleden, ingezetenen van de gemeente Ermelo, met binding
en bekendheid met Ermelo

een gemeentearchivaris van de Gemeente Ermelo

de beheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van de Gemeente Ermelo

1.

2.

3.

2.

3.

4.

4.
De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter

De voorzitter heeft in de commissie stemrecht

De stukken van de commissie worden getekend door de voorzitter

1.

2.

3.

5.
De beheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is tevens secretaris.

De secretaris heeft in de commissie stemrecht

1.

2.



Artikel 11 Nummering van objecten

Artikel 12 Compensatieregeling

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan het bepaalde in dit besluit buiten toepassing laten of daarvan
afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van een nummer danwel het geven van een
aanduiding aan de openbare ruimte, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Intrekken oude regels

Met de inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor de
uitvoering van het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering. Adressen gemeente Ermelo 2017”.
 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. .

A.M. Weststrate

gemeentesecretaris,

A.A.J. Baars

burgemeester,

Deskundigen

Werkwijze.
De Commissie komt bijeen:

6.
De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen
aan de vergadering van de Commissie.

1.

7.

Wanneer de voorzitter dit nodig acht; of op verzoek van het college.

De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, met opgaaf van de punten die
zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de
vergadering aan de leden toegezonden.

De Commissie vergadert slechts als tenminste drie leden, onder wie de voorzitter of de
plaatsvervangende voorzitter , aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is,
belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan direct
schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het
aantal aanwezige leden.

Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen
staken, beslist de voorzitter.

De Commissie vergadert en besluit in het openbaar.

Het advies van de Commissie aan het college bevat voorzover relevant de zienswijzen van de
leden van de Commissie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nummering kan alleen geschieden indien het betreffende object van een aanduiding voor de openbare
ruimte is voorzien;
Per aanduiding openbare ruimte wordt een postcode aangevraagd bij TNT-post of diens rechtsopvolger;
Na vaststelling van de nummering worden betrokken partijen schriftelijk op de hoogte gesteld.

1.

2.
3.

In het geval van het intrekken en vervolgens toekennen van aanduidingen aan de openbare ruimte of
nummers, krijgen hierdoor benadeelde particulieren een onkostenvergoeding van € 50,00 en benadeelde
bedrijven een onkostenvergoeding van € 200,00.
Indien een bedrijf binnen alle redelijkheid kan aantonen meer kosten te hebben voor het intrekken en
vervolgens toekennen van een aanduiding aan de openbare ruimte of nummers zoals gesteld in lid 1, kan
het college besluiten af te wijken van de onder lid 1 gestelde bedragen.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien belanghebbende zelf een verzoek om intrekken en
toekennen van de aanduiding van de openbare ruimte of nummer aanvraagt;
Indien het noodzakelijk is dat, naar aanleiding van een verzoek tot intrekking en vervolgens toekenning van
een nummer, andere objecten van een ander nummer moeten worden voorzien, worden de kosten, die op
basis van het eerste lid worden vergoed aan de benadeelde(n), door het college voor rekening van de
verzoeker gebracht.

1.

2.

3.

4.





BETREFT

Ermelo E 3617
UW REFERENTIE

1220457_1
GELEVERD OP

27-01-2020 - 20:13
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11052935432
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-01-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-01-2020 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ermelo E 3617
Kadastrale objectidentificatie : 079690361770000

Kadastrale grootte 5.650 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 171300 - 481111
Omschrijving Terrein (industrie)

Koopsom € 1.300.750 Koopjaar 2019
Ontstaan uit Ermelo E 2250

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 75491/127

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 01-05-2019 om 09:00

Naam gerechtigde p.c. de with beheer b.v.
Adres Kalkoenweg 42

3851 SC  ERMELO
Statutaire zetel ERMELO

KvK-nummer 08022579 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



BETREFT

Ermelo E 3618
UW REFERENTIE

1221135_1
GELEVERD OP

28-01-2020 - 12:50
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11053013318
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-01-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-01-2020 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ermelo E 3618
Kadastrale objectidentificatie : 079690361870000

Locaties Eendenparkweg 32
3852 LK  Ermelo

Eendenparkweg 34
3852 LK  Ermelo

Kadastrale grootte 12.705 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 171514 - 481170
Ontstaan uit Ermelo E 2250

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 74327/138

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 02-11-2018 om 14:04

Naam gerechtigde Lisuda Vastgoed B.V.
Adres Slagsteeg 43

3853 MA  ERMELO
Statutaire zetel ERMELO

KvK-nummer 58767991 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



BETREFT

Ermelo E 3500
UW REFERENTIE

1221138_1
GELEVERD OP

28-01-2020 - 12:53
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11053013580
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-01-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-01-2020 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ermelo E 3500
Kadastrale objectidentificatie : 079690350070000

Locatie Eendenparkweg 12
3852 LK  Ermelo
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 41.413 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 171483 - 481307
Omschrijving Wonen met bedrijvigheid

Erf - Tuin
Koopsom € 6.859.700,50

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2018

Ontstaan uit Ermelo E 1612

Ermelo E 1618

Ermelo E 2209

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 74327/138

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 02-11-2018 om 14:04

Naam gerechtigde Lisuda Vastgoed B.V.
Adres Slagsteeg 43

3853 MA  ERMELO
Statutaire zetel ERMELO

KvK-nummer 58767991 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.




