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bijlage(n) - 

Tijdens controles op 23 juni 2011 en 17 november 2011 hebben wij meerdere overtredingen  
geconstateerd op de percelen Haspel 99 en 101 Ermelo. Wij hebben onder andere geconstateerd dat de 
opslag van pallets aan de noordwest kant van het terrein een potentieel risico geeft ingeval van brand, 
waardoor een onbeheersbare brand kan ontstaan met brandoverslag naar het naastgelegen recreatie-
terrein en nabijgelegen natuurgebied, vanwege de veel te hoge vuurbelasting, de slechte bereikbaarheid 
van het bedrijf en een te lage capaciteit aan aanwezig bluswater. In dat kader is onderzocht of de 
pallets (tijdelijk) kunnen worden verplaatst naar het naastgelegen weiland op het perceel Haspel 121. 
vanwege de nabijheid van Natura2000 gebied en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een 
natuuronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat tijdelijke verplaatsing geen negatieve 
effecten hebben en er geen vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet geldt.  
Gelet op het voorgaande zijn wij van plan om de verplaatsing van pallets naar het naastgelegen weiland 
op het perceel Haspel 121 tijdelijk toe te staan, onder een aantal voorwaarden. Ten aanzien hiervan 
berichten wij u het volgende. 
 
Daarnaast zal door de gemeente, in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid van het 
gebied Ganzenveld/Haspel/Korhoenlaan, een aantal herinrichtingsvoorstellen worden genomen. 
Afhankelijk van de mate van de robuustheid van deze maatregelen kan het nodig zijn aanvullende 
verkeersbesluiten te nemen. Een en ander zal dan gebeuren in overleg met de betrokken partijen.      
 
Gedoogbeschikking  
Wij besluiten om de opslag van pallets op het perceel Haspel 121 te Ermelo toe te staan, onder de 
volgende voorwaarden: 
- Deze gedoogbeschikking wordt afgegeven behoudens rechten van derden. Dit betekent dat, ingeval 

een verzoek om handhaving wordt ingediend, de gedoogbeschikking mogelijk niet in stand zal 
blijven en dat wij alsdan gehouden zijn om handhavend op te treden; 

- Deze gedoogbeschikking is tijdelijk en heeft een looptijd van twee jaar, ingaande op de 
dagtekening van dit besluit; 

- De totale oppervlakte van pallets mag niet meer bedragen dan 2.850 m²; 
- De pallets moeten in compartimenten worden gezet. Daarbij gelden de volgende afstanden: 

• De compartimenten dienen van 4 kanten bereikbaar te zijn;  
• De pallets staan minimaal 20 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen en op minimaal  

40 meter van Natura2000 gebied; 
• De lengte en breedte van de palletstapel bedragen maximaal 40 meter; 
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• De tussenruimte tussen de palletstapels bedragen minimaal 20 meter; 
• De pallets mogen maximaal 7,5 meter hoog worden gestapeld. 

- Het terrein moet verhard zijn (bv. door stelconplaten): de pallets staan op verharding, de ruimte 
tussen de stapels zijn verhard en de paden langs de stapels en perceelsgrenzen zijn verhard, met 
een minimale breedte van 5 meter; 

- De inrit van het weiland aan de Haspel-zijde moet tenminste 5 meter breed zijn met een asdruk van 
15 ton; 

- Indien u ervoor kiest om een hek te plaatsen aan de Haspel-zijde, om brandstichting van derden te 
voorkomen, moet deze worden voorzien  van brandweersleutelkluis. Indien u een dergelijke 
voorziening niet treft, aanvaard u daarbij dat eventuele schade, die kan ontstaan door 
brandstichting, geheel voor uw eigen rekening komt; 

- Bij de ingang van het weiland aan de Haspel-zijde dient een bluswatervoorziening van 90 m³ te 
worden geslagen. Een alternatief is om de huidige bluswatervoorziening op te waarderen. Indien u 
kiest voor opwaardering, aanvaard u daarbij is dat er meer verlies/schade zal ontstaan bij eventuele 
brand. De schade die hierbij kan ontstaan, komt geheel voor uw eigen rekening; 

- Indien u ervoor kiest om verlichting aan te brengen, dan mag deze verlichting geen uitstraling 
hebben op het aangrenzende Natura2000 gebied.   

 
In de bijlage treft u een verbeelding van de gestelde voorwaarden.  
 
Termijn 
De verplaatsing van de pallets naar het naastgelegen weiland op het perceel Haspel 121 moet  
binnen 12 weken na verzending van deze brief gerealiseerd zijn. Indien wij constateren dat de pallets 
niet binnen de gestelde termijn zijn verplaatst, komt deze gedoogbeschikking te vervallen en zullen wij 
overgaan tot handhavend optreden.  
 
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 Zutphen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Voorwaarde hierbij is wel, dat onverwijlde spoed is vereist.  
De adressering is als volgt: Voorzieningenrechter rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 
A.M. Weststrate, A.A.J. Baars, 
secretaris,    burgemeester, 
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Verbeelding bij de gestelde gedoogvoorwaarden 
 

 
Figuur 1: de te benutten opslagruimte van pallets conform de eisen van de Brandweer en de Provincie.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Figuur 2:        Figuur 3: 
      

Palletstapel max. 40 x 40 x 7,5 meter hoog, met    Verharding min. 5 meter breed. 

tussenliggende ruimte van minimaal 20 meter. 
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bijlage(n) - 

Op 26 april 2012 stuurden wij u de gedoogbeschikking voor het verplaatsen van pallets (kenmerk 
12047034). Per abuis is in deze brief een onjuiste perceelsaanduiding opgenomen, namelijk dat wij de 
opslag van pallets toe staan op het perceel Haspel 121 te Ermelo. Dit rectificeren wij in deze brief. Ten 
aanzien hiervan berichten wij u het volgende. 
 
Wij hebben in de gedoogbeschikking aangegeven de opslag van pallets toe te staan op het perceel 
Haspel 121 te Ermelo. Dit is onjuist. Wij staan de opslag van pallets toe op het perceel Haspel 105, 
welke in eigendom is van E. ten Hove en P. de With, verblijvende op het adres Haspel 121. Haspel 105 is 
overigens wel in de verbeelding bij de gedoogbeschikking aangegeven.  
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 
namens deze, 
mevrouw G.M.M. Somerwil, 
juridisch beleidsmedewerker veiligheid, vergunningen en handhaving, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


